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Corte Especial





AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA N. 11.891-EX 

(2017/0074649-3)

Relatora: Ministra Presidente do STJ

Jusrogante: Tribunal de Milão

Agravante: Leone Desidério

Advogado: Oreste Nestor de Souza Laspro - SP098628

Parte: Benelli Q.J. S.R.L.

A.Central: Ministério da Justiça e Segurança Pública

EMENTA

Agravo interno na carta rogatória. Exequatur. Ofensa à ordem 

pública e à soberania nacional. Inexistência. Competência relativa. 

Agravo interno desprovido.

1. A simples notifi cação da parte Interessada acerca de ação 

em curso na Justiça rogante não constitui ofensa à ordem pública 

ou à soberania nacional, pois se trata de mero ato de comunicação 

processual.

2. A hipótese dos autos trata de matéria de competência relativa, 

ou seja, de conhecimento concorrente entre a Jurisdição brasileira e a 

estrangeira.

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão 

Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro 

Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

26

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e João Otávio 

de Noronha.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 1º.3.2018

RELATÓRIO

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

Leone Desidério contra decisão que concedeu o exequatur.

Consta dos autos que o Interessado apresentou impugnação às fl s. 82-

110. Alegou incompetência da Justiça italiana para o julgamento da ação, ao 

argumento de que já existiria sentença com trânsito em julgado prolatada pela 

Justiça brasileira.

O Ministério Público Federal, em parecer à fl . 113, opinou pela devolução 

do processo à origem.

Em decisão de fl s. 115-117, concedi o exequatur e deixei de encaminhar os 

autos à Justiça Federal pelos seguintes fundamentos, in verbis:

Trata-se de carta rogatória pela qual a Justiça italiana solicita que se proceda 

à citação e notifi cação do Interessado, Leone Desidério, nos autos em trâmite no 

Tribunal de Milão e à convocação para audiência marcada para o dia 8 de maio de 

2018, segundo o texto rogatório.

O Interessado apresentou impugnação, alegando a incompetência da Justiça 

italiana, pois já existe sentença brasileira com trânsito em julgado. Requer não 

seja concedido o exequatur (fl s. 82-110).

O Ministério Público Federal, em parecer à fl . 113, opina pela devolução do 

processo à origem, cumprida a diligência rogada.

É o relatório. Decido.

A impugnação não merece guarida.

Quanto à afi rmação de incompetência da Justiça estrangeira, melhor sorte não 

assiste à parte Interessada, porque o caso versa sobre questão não prevista no 

rol dos temas sujeitos à jurisdição exclusiva da Justiça brasileira (art. 23 do novo 

Código de Processo Civil). Sendo o caso de jurisdição concorrente, não há falar em 

exclusão da competência da Justiça espanhola para pleitear a diligência rogada.
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Conforme previsto no art. 216-Q do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, a defesa somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, a 

inteligência da decisão e a observância dos requisitos previstos no Regimento. 

Apesar disso, a manifestação da parte Interessada ultrapassa esses limites do juízo 

delibatório (contenciosidade limitada), pois traz ao conhecimento desta Corte 

matérias que só podem ser conhecidas pela Justiça rogante.

Ainda, cuida-se de diligência para simples citação. “O mero procedimento 

citatório não produz qualquer efeito atentatório à soberania nacional ou à ordem 

pública, apenas possibilita o conhecimento da ação que tramita perante a justiça 

alienígena e faculta a apresentação de defesa” (AgRg na CR n. 10.849-7, Relator 

Ministro Maurício Corrêa, DJU de 21.5.2004).

O objeto da presente carta rogatória não atenta contra a soberania nacional, 

a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública, razão pela qual, com 

fundamento no art. 216-O, c.c. o 216-P do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça, concedo o exequatur.

Diante do comparecimento espontâneo da parte Interessada (fls. 82-110), 

considero consumado o objeto da comissão, mostrando-se desnecessária a 

remessa dos autos à Justiça Federal.

A propósito, colaciono precedente proferido pela Corte Especial do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Carta rogatória. Agravo regimental. Intimação prévia feita via postal com 

aviso de recebimento assinado pelo próprio interessado. Devolução dos 

autos à Justiça Rogante ante o cumprimento da diligência.

I - Na fase de intimação prévia, é enviada ao interessado cópia integral 

da comissão rogatória.

II - No caso, o Aviso de Recebimento foi assinado pelo próprio 

interessado, o que leva à conclusão de que ele tomou conhecimento de 

todos os termos da rogatória em questão.

III - Assim, tendo o interessado tomado conhecimento do processo 

em trâmite no juízo rogante, foi consumado o objeto da diligência, não 

havendo, portanto, necessidade de envio dos autos à Justiça Federal. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg na CR 9.599/EX, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 3.6.2015, DJe 12.6.2015 - 

grifei).

Assim, tendo em vista o seu devido cumprimento e com fulcro no art. 216-X 

do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, determino, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, a devolução dos autos à Justiça rogante por 

intermédio da autoridade central competente.
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Inconformada, a parte Interessada interpôs o presente agravo interno, 

aduzindo, em síntese, ofensa à soberania nacional e à ordem pública. Requer a 

reforma da decisão para a não concessão do exequatur (fl s. 125-134).

Em seu parecer à fl . 142, o Ministério Público Federal opina pelo não 

provimento do agravo interno e imediata devolução do processo à origem.

É o relatório.

VOTO

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

Cabe esclarecer que o mero pedido de comunicação de ato processual não 

contraria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa 

e do contraditório. Além disso, a solicitação de Homologação de Sentença 

Estrangeira não pode ser confundida com Carta Rogatória, que é a hipótese dos 

autos.

A diligência para simples citação não constitui ofensa à soberania nacional 

ou à ordem pública, como se observa dos seguintes precedentes desta Corte 

Especial:

Carta rogatória. Agravo regimental. Aplicação dos arts. 214, § 1º, do Código de 

Processo Civil e 13, § 3º, da Resolução n. 9 de 2005 deste Tribunal. Precedentes desta 

Corte. Alegada necessidade de tradução juramentada dos documentos. Comissão 

que tramitou pela autoridade central. Apontada violação da ordem pública e 

da soberania nacional. Citação. Ato de comunicação processual. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, é dispensável a remessa da carta rogatória à Justiça 

Federal após a concessão do exequatur, quando a parte interessada é considerada 

citada em razão do comparecimento aos autos para apresentar impugnação. 

A comissão tramitou pela autoridade central brasileira, o que dispensa a 

tradução juramentada no Brasil. Ademais, objetiva a realização de citação, ato de 

comunicação processual no qual não se vislumbra violação da ordem pública nem da 

soberania nacional. Agravo regimental improvido. (AgRg na CR 5.490/EX, Relator 

Ministro Ari Pargendler, DJe de 6.6.2012 - grifei)

Agravo regimental na carta rogatória. Exequatur. Ofensa à ordem pública e à 

soberania nacional. Inexistência. Incompetência da jurisdição estrangeira. Arts. 88 

e 89 do Código de Processo Civil. Competência relativa. Aplicação do art. 214, § 1º, 

do Código de Processo Civil e do art. 216-W, parágrafo único, do RISTJ.
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I - A simples notifi cação da interessada acerca de processo em curso na justiça 

rogante não constitui nenhuma ofensa à ordem pública ou à soberania nacional, 

tratando-se, na verdade, de mero ato de comunicação processual.

II - A discussão acerca da incompetência da justiça chinesa para julgar a 

demanda transcende a limitação estabelecida pelo art. 216-Q, § 2º, do RISTJ 

devendo, assim, ser apresentada perante a justiça rogante.

III - Nos termos dos arts. 88 e 89 do Código de Processo Civil, a hipótese 

dos autos trata de matéria de competência relativa, ou seja, de conhecimento 

concorrente entre a jurisdição brasileira e a estrangeira.

IV - É dispensável a remessa da carta rogatória à Justiça Federal após a 

concessão do exequatur, quando a parte interessada é considerada citada em 

razão do comparecimento aos autos para apresentar impugnação.

Agravo regimental desprovido. (AgRg na CR n. 8.820/CN, Relator o Ministro 

Francisco Falcão, DJe de 9.3.2015 - grifei)

Ademais, saliente-se que as questões acerca do mérito da causa suscitadas 

na impugnação devem ser analisadas pelo Juízo rogante, pois transcendem os 

limites estabelecidos no art. 216-Q, § 2º, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, o que impede o seu exame por este órgão julgador.

De outro lado, afasta-se a tese de incompetência da Justiça italiana 

para processar e julgar a ação de falência, na medida em que não se trata de 

competência exclusiva da Justiça brasileira. Em situação similar, esta Corte 

Especial, no julgamento do AgRg na CR n. 3.781/IE, decidiu que “não se 

insere nas hipóteses de competência absoluta da Justiça brasileira, mas nos 

casos cuja competência é concorrente, previstos no art. 88 do Código de 

Processo Civil” (Relator Ministro Ari Pargendler). No mesmo sentido é o 

parecer do Ministério Público Federal, “a diligência de simples citação, que 

permite à parte tomar conhecimento da ação que tramita no estrangeiro, não 

é ofensa à ordem pública. E a competência, no caso, é meramente relativa” (fl . 

142).

Nesse contexto, diante do comparecimento espontâneo da parte Interessada 

(fls. 82-110), considero consumado o objeto da comissão, mostrando-se 

desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL N. 838.562-SP (2016/0003770-2)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Agravante: Urias Januario

Advogado: Breno Borges de Camargo - SP231498

Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno nos embargos de divergência 

em agravo em recurso especial. Regra técnica de admissibilidade do 

especial. Súmula 115/STJ. CPC/2015, art. 1.043.

1. Hipótese em que o acórdão embargado de divergência não 

ingressou ao mérito do Recurso Especial, ao entendimento de que 

o advogado subscritor do recurso não tinha procuração nos autos, 

aplicando o verbete sumular n. 115/STJ.

2. O art. 1.043 do CPC/2015, em seus incisos, estabelece os 

casos restritos de cabimento dos Embargos de Divergência: aqueles 

em que a controvérsia veiculada no Especial tenha sido decidida de 

forma divergente por órgãos fracionários do tribunal.

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Sérgio Kukina, Joel Ilan Paciornik, Felix 

Fischer, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Th ereza 

de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi 

e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques.
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Convocados os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Joel Ilan Paciornik.

Brasília (DF), 04 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 9.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de Agravo Interno interposto 

contra decisão monocrática assim ementada:

Processual Civil. Embargos de divergência em agravo em recurso especial. Acórdão 

embargado que não decidiu a controvérsia posta no especial. CPC/2015, art. 1.043. 

Embargos de divergência incabíveis.

A agravante alega, em síntese, que, ao contrário do que se concluiu na 

decisão agravada, é cabível a interposição de Embargos de Divergência para 

a discussão de regra técnica de admissibilidade de recurso especial. Aduz 

que pretende precisamente discutir a aplicabilidade do verbete sumular n. 

115/STJ (“Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem 

procuração nos autos”), pois em seu entendimento o novo CPC teria priorizado o 

julgamento do mérito, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Intimado o agravado, foi certifi cado o decurso de prazo sem impugnação.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de apreciar Agravo 

Interno interposto contra decisão monocrática que considerou inadmissíveis 

os Embargos de Divergência, sob o fundamento de que tal recurso apenas é cabível 

para impugnar acórdão do STJ que tenha apreciado a controvérsia posta no Recurso 

Especial.

Nas razões do agravo interno ora em exame, a agravante afi rma que o 

Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do que se decidiu na decisão 

monocrática agravada, nada menciona quanto à não utilização dos Embargos de 

Divergência para exame da matéria que levou à inadmissão do Recurso Especial.
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Ao contrário do que sustenta a agravante, não obstante, os termos em que o 

Código de Processo Civil de 2015 tratou do cabimento do recurso de Embargos 

de Divergência levam à conclusão de que seu cabimento é restrito aos casos em 

que a controvérsia veiculada no Especial é decidida de forma divergente por 

órgãos do tribunal.

Com efeito, por pertinentes, reproduzo os fundamentos da decisão 

monocrática agravada:

Trata-se de apreciar Embargos de Divergência nos quais a embargante procura 

ver prevalecer entendimento diverso daquele adotado no acórdão embargado de 

divergência acerca da admissibilidade do Recurso Especial.

A questão não é aquela que foi veiculada no Recurso Especial interposto pelo 

recorrente (que dizia respeito à interpretação de diversos artigos de lei federal 

a respeito da relação previdenciária mantida com o INSS), mas apenas questões 

surgidas após a interposição do Especial, que dizem respeito à admissibilidade do 

Especial. A Segunda Turma, ao decidir pelo não provimento do Agravo Interno, 

portanto, não examinou a controvérsia posta no Especial.

O cabimento dos embargos de divergência veio disciplinado no CPC/2015 nos 

seguintes termos:

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do 

julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, 

embargado e paradigma, de mérito;

II - (Revogado pela Lei n. 13.256, de 2016)

III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir 

do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um 

acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha 

apreciado a controvérsia;

IV - (Revogado pela Lei n. 13.256, de 2016)

De conseguinte, os Embargos de Divergência no Superior Tribunal de Justiça 

permanecem sendo recurso de cabimento restrito aos casos em que a controvérsia 

posta no Recurso Especial tenha sido decidida de forma diversa daquela como o STJ 

decidiu a mesma controvérsia em outro acórdão.

Este entendimento já foi externado pela Corte Especial após a entrada em 

vigor do CPC/2015:

Processo Civil. Embargos de divergência. Agravo interno. Súmula 281 do 

STF.
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1. Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ c/c o art. 1.043 do CPC/2015, os 

embargos de divergência têm como requisito de admissibilidade a existência 

de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos jurisdicionais deste 

Tribunal Superior, desde que tenha sido apreciada a matéria de mérito do 

recurso especial - seja de natureza processual seja material -, tendo em vista 

que este recurso é incabível para o reexame de regra técnica de admissibilidade 

recursal, como sói ser a incidência da Súmula 281 do STF, que respaldou a 

decisão ora embargada.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp 599.145/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte 

Especial, julgado em 17.05.2017, DJe 30.05.2017)

Desta forma, são incabíveis Embargos de Divergência na hipótese em que se 

pretende discutir questão diversa daquela que é objeto do Recurso Especial.

Ainda que preceitos constantes do Código de Processo Civil de 2015 

estabeleçam a primazia do julgamento do mérito e determinem a cooperação 

processual para o fi m de se permitir a correção de irregularidades, com o fi m 

de se promover o princípio da instrumentalidade das formas, tal contexto 

interpretativo não permite alargar os casos de cabimento do recurso de 

Embargos de Divergência.

Isto porque os Embargos de Divergência consistem em recurso não 

ordinário, de cabimento restrito com o fi m de que o Tribunal fi xe teses em hipóteses 

em que o mérito dos Recursos Especiais examinados tenha sido decidido de 

forma diferente por diferentes órgãos do tribunal (ou até mesmo pelo mesmo 

órgão caso haja substancial alteração de composição).

Não é por outra razão que os incisos I e III do art. 1.043 do CPC/2015 

estabelecem que os acórdãos embargado e paradigma tenham “apreciado a 

controvérsia”. Note-se que os incisos II e IV, que alargavam o cabimento dos 

Embargos de Divergência, foram revogados pela Lei n. 13.256/2016.

Note-se, em especial, que o inciso II (revogado antes de entrar em vigor) 

previa a possibilidade de Embargos de Divergência para solucionar divergência 

entre acórdãos “relativos ao juízo de admissibilidade”. Tal revogação, operada 

pela Lei n. 13.256/2016, leva à conclusão de que efetivamente não se admitem 

Embargos de Divergência para exame do acerto de decisão que concluiu por 

não admitir o Recurso Especial.

Por tais razões, voto pela negativa de provimento ao Agravo Interno.
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AGRAVO REGIMENTAL NA CARTA ROGATÓRIA N. 9.833-EX 

(2015/0041098-9)

Relatora: Ministra Presidente do STJ

Agravante: Jose Manuel Bello Correas

Advogado: Defensoria Pública da União - Curador Especial

Jusrogante: Tribunal de Instrução nr 2 de Salamanca

A.Central: Ministerio da Justiça

EMENTA

Agravo interno. Carta rogatória. Exequatur Concessão. Citação 

para ciência de ação penal em curso no Estado estrangeiro e 

pagamento de fi ança. Fixação de prazo para pagamento pela Justiça 

rogante. Violação da ordem pública. Não ocorrência. Mérito da causa. 

Competência da Justiça rogante. Agravo desprovido.

1. A comissão tem por fi nalidade a citação da parte Interessada 

para ação penal e a sua intimação para pagamento de fi ança arbitrada 

pela Justiça rogante, em prazo determinado, no valor de € 80,00 

(oitenta euros), o que não traduz violação da ordem pública, de modo 

que não se observa óbice ao seu cumprimento.

2. Encontra-se fora do escopo do juízo delibatório a avaliação 

quanto à razoabilidade, ou não, de prazos previstos na legislação 

estrangeira, cuja fixação se encontra acobertada pela soberania 

daqueles Estados.

3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente 

delibatório acerca da concessão do exequatur nas cartas rogatórias, 

sendo competência da Justiça rogante a análise de alegações 

relacionadas ao mérito da causa.

4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

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

Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
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notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Felix Fischer, 

Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Maria Th ereza 

de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe 

Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho 

e Raul Araújo.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 18 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 24.4.2018

RELATÓRIO

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

Defensoria Pública da União contra decisão de fl s. 142-143, que concedeu o 

exequatur e encaminhou a carta rogatória à Justiça Federal para o cumprimento 

da comissão, qual seja, a intimação de José Manuel Bello Correas para “que tome 

ciência da ação penal proposta contra ele e a sua intimação para que deposite 

no prazo de um dia o valor da fi ança arbitrada, sob pena de sequestro de bens”, 

segundo o texto rogatório.

A intimação prévia, por carta de ordem, foi recebida pelo próprio 

Interessado (fl . 100). Não houve impugnação (fl . 117).

A Defensoria Pública da União, curadora especial da parte Interessada, 

requereu a não concessão do exequatur pela ausência de autenticidade dos 

documentos pelo cônsul brasileiro, bem como pelo prazo fi xado pela Justiça 

rogante, de 1 dia, para pagamento de fi ança arbitrada no valor de € 80,00 

(oitenta euros) (fl . 122).

O Ministério Público Federal opinou pela procedência da manifestação 

do curador especial quanto ao prazo para pagamento da fi ança; no entanto, em 

razão do cumprimento diligência citatória, requereu a devolução da comissão ao 

país estrangeiro (fl . 138).
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Em decisão de fl s. 142-143, foi concedido o exequatur e encaminhada a 

comissão à Justiça rogante, uma vez que o ofi cial de justiça “leu o mandado e 

entregou a contrafé ao requerido” (fl . 113).

Por conseguinte, foi interposto o presente agravo interno pela parte 

Agravante, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática quanto ao 

entendimento do prazo para pagamento de fiança arbitrada pela justiça 

estrangeira e, como decorrência, a admissão de nova intimação pessoal do 

Interessado.

Requer, desse modo, que seja negado o exequatur à presente carta rogatória 

apenas “quanto à intimação do requerido para que, no espaço de um dia, preste 

fi ança num montante de oitenta euros, sob a advertência de que, caso não a 

preste, se procederá ao embargo dos seus bens e direitos até a cobertura da 

referida quantia, eis que, como já destacado, tal ato ofende a ordem pública” (fl . 

153).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): A parte Agravante alega, em 

síntese, que o prazo para pagamento da fi ança arbitrada pela Justiça rogante 

é exíguo e, em razão disso, ofende a ordem pública, bem como haveria 

impossibilidade quanto ao cumprimento da diligência requerida.

O recurso não merece prosperar.

A ora Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infi rmar os 

fundamentos consignados na decisão agravada quanto ao prazo fi xado pela 

Justiça rogante para pagamento da fi ança estipulada pela Justiça alienígena, 

razão pela qual a mantenho pelos seus próprios termos, in verbis:

Apesar de a parte interessada ter domicílio no Brasil, entendo que encontra-

se fora do escopo do juízo delibatório a avaliação quanto à razoabilidade, ou 

não, de prazos previstos na legislação estrangeira, cuja fi xação se encontra 

acobertada pela soberania daqueles Estados. Tais prazos são contados 

consoante a legislação local da Justiça rogante e não parece haver qualquer 

ofensa à soberania nacional brasileira ou à ordem pública no mero ato de 

comunicação processual objeto da presente carta rogatória.

Outrossim, o objeto da presente carta rogatória não atenta contra a soberania 

nacional, a dignidade da pessoa humana, nem contra a ordem pública, razão pela 
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qual, com fundamento nos artigos 216-O e 216-P do Regimento Interno deste 

Superior Tribunal de Justiça, concedo o exequatur.

Tendo em vista que o ofi cial de justiça leu o mandado e entregou a contrafé 

ao requerido (fl . 113), infere-se que ele tenha fi cado plenamente ciente do teor 

do processo em trâmite no juízo rogado, uma vez que a cópia integral dos autos 

acompanha o referido mandado.

Por conseguinte, considero consumado o objeto da comissão, mostrando-se 

desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

Assim, com fulcro no art. 216-X do RISTJ, determino, após o trânsito em 

julgado, a devolução da presente carta rogatória à Justiça rogante, por intermédio 

da autoridade central competente. (fl s. 142-143 - grifei)

A propósito, quanto à discricionariedade na fi xação de prazos pela Justiça 

rogante, colaciono julgados da Corte Especial, ipsis litteris:

Carta rogatória. Agravo regimental. Intimação prévia feita pela via postal com 

aviso de recebimento assinado pelo próprio interessado. Ação de estado da 

pessoa. Artigo 222 do Código de Processo Civil. Cumprimento da comissão por 

meio de ofi cial de justiça. Prazo fi xado pela Justiça Alemã. Violação da ordem 

pública. Inexistência.

I - Segundo dispõe o art. 222 do Código de Processo Civil, é vedada a citação 

pela via postal em ações de estado da pessoa, sendo de rigor, portanto, o 

cumprimento da comissão por meio de ofi cial de justiça.

II - O prazo de quatro semanas fi xado pela Justiça alemã é tão-somente para 

que o interessado nomeie uma pessoa autorizada para receber notifi cações, sob 

pena de as posteriores serem realizadas pelos correios, o que, a toda evidência, 

não afronta nem a soberania nacional nem a ordem pública.

III - Além disso, em regra, aquele prazo é contado apenas da juntada aos autos 

de origem da presente rogatória, devidamente cumprida, o que, por si só, dá ao 

interessado prazo sufi ciente para constituir advogado a fi m de representar seus 

interesses perante a Justiça rogante.

Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg na CR 9.518/EX, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 16.09.2015)

Desse modo, cumprida a diligência requerida, desnecessária a remessa dos 

autos à Justiça Federal, motivo pelo qual determino, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, a devolução dos autos à Justiça rogante por intermédio da 

autoridade central competente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.134.446-MT 

(2009/0129278-6)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Embargante: União

Embargante: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra

Procurador: Valdez Adriani Farias e outro(s) - RS046424

Embargado: Helena Júlia Muller de Abreu Lima

Advogados: Anna Maria da Trindade dos Reis - DF006811

Oswaldo Pereira Cardoso Filho - MT005705

EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência em recurso especial. 

Demanda possessória entre particulares. Possibilidade de defesa da 

posse de bem público por meio de oposição.

1. Hipótese em que, pendente demanda possessória em que 

particulares disputam a posse de imóvel, a União apresenta oposição 

pleiteando a posse do bem em seu favor, aos fundamentos de que a área 

pertence à União e de que a ocupação de terras públicas não constitui 

posse.

2. Quadro fático similar àqueles apreciados pelos paradigmas, 

em que a Terracap postulava em sede de oposição a posse de bens 

disputados em demanda possessória pendente entre particulares, 

alegando incidentalmente o domínio como meio de demonstração da 

posse.

3. Os elementos fático-jurídico nos casos cotejados são 

similares porque tanto no caso examinado pelo paradigma quanto 

naquele examinado pelo acórdão embargado de divergência o ente 

público manifesta oposição em demanda possessória pendente 

entre particulares, sustentando ter ele (o ente público) direito à 

posse e alegando domínio apenas incidentalmente, como forma de 

demonstração da posse.

4. Divergência confi gurada, uma vez que no acórdão embargado a 

oposição não foi admitida, ao passo que nos paradigmas se admitiu tal 

forma de intervenção de terceiro. Embargos de divergência admitidos.
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5. O art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015), ao 

proibir, na pendência de demanda possessória, a propositura de ação 

de reconhecimento do domínio, apenas pode ser compreendido como 

uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao 

exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória 

para o fi m de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o 

titular do domínio.

6. A vedação constante do art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 

do CPC/2015), contudo, não alcança a hipótese em que o proprietário 

alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear 

a tutela possessória. Conclusão em sentido contrário importaria 

chancelar eventual fraude processual e negar tutela jurisdicional a 

direito fundamental.

7. Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz 

necessariamente êxito na demanda possessória. Art. 1.210, parágrafo 

2º, do CC/2002. A tutela possessória deverá ser deferida a quem 

ostente melhor posse, que poderá ser não o proprietário, mas o 

cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc.

8. A alegação de domínio, embora não garanta por si só a 

obtenção de tutela possessória, pode ser formulada incidentalmente 

com o fi m de se obter tutela possessória.

9. Embargos de divergência providos, para o fi m de admitir a 

oposição apresentada pela União e determinar o retorno dos autos ao 

Tribunal de origem, a fi m de que aprecie o mérito da oposição.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco 

Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Herman 

Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell 

Marques votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedida a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.
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Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Raul Araújo.

Brasília (DF), 21 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 4.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de embargos de divergência 

opostos pela União contra acórdão oriundo da Segunda Turma, assim 

ementado:

Recursos especiais. Acórdão recorrido. Publicação anterior à vigência do 

CPC/2015. Requisitos de admissibilidade. CPC/1973. Processual Civil. Ausência 

de ofensa aos arts. 165, 458, II, III, e 535 do CPC/1973. Arts. 20, 71 da Lei n. 

9.760/1946; 9º, I, III, 17, “e”, 31, IV, da Lei n. 4.504/1964; 20, parágrafo único, da Lei 

n. 4.947/1966; 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 e 10 da Lei n. 9.636/1998. 

Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Ação possessória entre particulares. 

Oposição da União. Discussão sobre domínio. Descabimento.

1. Os Recursos Especiais impugnam 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 Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado 

Administrativo 2, aprovado pelo Plenário desta Corte em 9.3.2016.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Não se pode conhecer dos Recursos Especiais quanto à alegada violação 

dos arts. 20, 71 da Lei n. 9.760/1946; 9º, I, III, 17, “e”, 31, IV, da Lei n. 4.504/1964; 20, 

parágrafo único, da Lei n. 4.947/1966; 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 e 

10 da Lei n. 9.636/1998, pois os referidos dispositivos não foram prequestionados. 

É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de 

origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 

211/STJ.

4. Não há contradição em afastar a alegada violação do art. 535 do CPC 

e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de 

prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente 

fundamentado.
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5. Em Ação Possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem 

público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio. Precedentes: 

AgRg no AREsp 474.701/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 7.5.2015, DJe 12.2.2016; AgRg no REsp 1.294.492/RO, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22.9.2015, DJe 14.10.2015.

6. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

A embargante sustenta que o acórdão embargado diverge do entendimento 

adotado pela Terceira Turma no julgamento dos seguintes acórdãos apontados 

como paradigma: REsp 780.401, AgRg nos EDcl no REsp 1.099.469 e REsp 

1.282.207

Argumenta que no REsp 780.401 a Terceira Turma entendeu ser possível 

a oposição por entre público quando pende demanda possessória entre 

particulares, na medida em que o fundamento da oposição é a posse do Estado 

sobre o imóvel, sendo a discussão sobre o domínio apenas incidental quando se 

trata de bem público. Eis a ementa do referido acórdão:

Processo Civil. Ação possessória, entre dois particulares, disputando área 

pública. Oposição apresentada pela Terracap. Extinção do processo, na origem, com 

fundamento na inadmissibilidade de se pleitear proteção fundamentada no domínio, 

durante o trâmite de ação possessória. Art. 923 do CPC. Necessidade de reforma. 

Recurso provido.

- A jurisprudência do STJ pacifi cou-se no sentido de considerar públicos os 

bens pertencentes à Terracap.

- Ao ingressar com oposição, a Terracap apenas demonstra seu domínio sobre 

a área para comprovar a natureza pública dos bens. A discussão fundamentada 

no domínio é meramente incidental. A pretensão manifestada no processo tem, 

como fundamento, a posse da Empresa Pública sobre a área.

- A posse, pelo Estado, sobre bens públicos, notadamente quando se trata de bens 

dominicais, dá-se independentemente da demonstração do poder de fato sobre 

a coisa. Interpretação contrária seria incompatível com a necessidade de conferir 

proteção possessória à ampla parcela do território nacional de que é titular o Poder 

Público.

- Se a posse, pelo Poder Público, decorre de sua titularidade sobre os bens, a 

oposição manifestada pela Terracap no processo não tem, como fundamento, seu 

domínio sobre a área pública, mas a posse dele decorrente, de modo que é incabível 

opor, à espécie, o óbice do art. 923 do CPC.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

03.09.2009, DJe 21.09.2009)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

42

Aduz que a tese foi reiterada no julgamento do segundo acórdão apontado 

como paradigma, que recebeu a seguinte ementa:

Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial. Ação 

de reintegração de posse. Litigantes. Particulares. Oposição. Oferecimento. 

Companhia Imobiliária do Distrito Federal. Cabimento. Recurso improvido.

1.- É cabível o oferecimento de oposição pela Terracap para defesa de sua 

posse sobre bem imóvel, com fundamento em domínio da área pública, em ação 

de reintegração de posse entre particulares.

2.- “Se a posse, pelo Poder Público, decorre de sua titularidade sobre os bens, 

a oposição manifestada pela Terracap no processo não tem, como fundamento, 

seu domínio sobre a área pública, mas a posse dele decorrente” (Precedente. REsp 

780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.09.2009, 

DJe 21.09.2009).

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.099.469/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15.09.2011, DJe 22.09.2011)

Acrescenta que em julgado mais recente, ao prolatar o terceiro acórdão 

apontado como paradigma, a Terceira Turma tornou a invocar o primeiro 

acórdão paradigma:

Agravo regimental no recurso especial. Ação possessória entre particulares. 

Oposição. Terracap. Possibilidade. Precedentes.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é cabível o oferecimento de 

oposição pela Terracap para defesa de sua posse sobre bem imóvel, com fundamento 

em domínio da área pública, em ação de reintegração de posse entre particulares.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.282.207/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 02.02.2016)

Sustenta que, tanto nos casos paradigma como no caso objeto dos embargos 

de divergência, o Poder Público defende sua posse sobre o bem, invocando não o 

domínio, mas sua própria posse.

Coteja as circunstâncias fáticas dos casos comparados (fl s. 2.569/2.570) e 

os fundamentos jurídicos adotados (fl s. 2.573/2.579).

Defende ser acertada a posição da Terceira Turma, “porquanto o art. 923 

do CPC/1973 (art. 557 do CPC/2015) não veda que o Poder Público, mediante o 
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ajuizamento de oposição, alegue a posse sobre a área pública objeto de litígio entre 

particulares”, uma vez que “não existe posse sobre terras públicas sem que haja 

autorização ou permissão expressas do Poder Público, sendo desnecessário o poder de 

fato sobre o bem para que se reconheça o legítimo exercício da posse pelo Poder Público. 

Tanto é assim que é assente a jurisprudência desse eg. STJ de que não confi gura posse, 

mas mera detenção, a ocupação irregular de terras públicas por particulares, como se 

extrai do seguinte precedente: AgRg no REsp n. 1.470.182/RN, Rel. Min. Mauro 

Campbell”.

Os embargos de divergência foram inicialmente admitidos (fls. 

2.612/2.615-STJ).

Intimada, a embargada apresentou impugnação às fl s. 2.625/2.628-STJ. 

Alega haver falta de similitude entre os casos cotejados, ao argumento de 

que os acórdãos paradigmas tratam de casos em que a Terracap manifestou 

intervenção no curso de ação possessória entre particulares, com o fi m de 

defender a sua posse sobre o imóvel. Destaca trecho do acórdão prolatado no 

REsp 1.099.469 em que se afi rma que “(...) o direito dessa empresa pública 

tem, como fundamento, a sua posse sobre a área, e a inexistência de melhor 

posse por parte dos particulares que a ocupam de maneira irregular. O domínio, 

portanto, é alegado apenas incidentalmente, e como meio de demonstração da 

posse”. Diferentemente, segundo alega, no caso em questão nos presentes autos 

o objeto da oposição é o reconhecimento do domínio (não apenas da posse) da 

embargante sobre a área em disputa. Alega que, excluída a excepcionalidade da 

Terracap, a jurisprudência desta Corte é o sentido do acórdão embargado.

Aberta vista dos autos ao Ministério Público Federal, adveio o parecer de 

fl s. 2.631/2.639, no qual se sustenta, preliminarmente, ausência de divergência 

entre os acórdãos cotejados. Isto porque, segundo argumenta o Parquet, o 

acórdão embargado entendeu ser inadmissível oposição fundada em domínio 

na pendência de demanda possessória, ao passo que os paradigmas admitiram 

a oposição que tinha como fundamento a posse do Estado sobre a área 

pública.

Sucessivamente, caso se ingresse no mérito, o parecer do Parquet é no 

sentido de que prevaleça o raciocínio adotado pelo acórdão embargado, no 

sentido de que “não cabe oposição de conteúdo dominial em ação possessória, 

porquanto nesta o objeto do litígio é fundado na posse”.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de apreciar 

embargos de divergência nos quais a União e o Incra se insurgem contra acórdão 

em que a Segunda Turma decidiu ser incabível, em ação possessória, oposição 

fundada em domínio. Segundo os precedentes mencionados como razão de 

decidir pelo acórdão embargado, a oposição é inadmissível mesmo que se trate 

de bem público. A razão de ser da vedação, de acordo com os precedentes 

adotados, seria a circunstância de que na demanda possessória se discute a posse 

do imóvel, ao passo que na oposição se discute o domínio.

Tanto no caso concreto objeto do acórdão embargado como nos casos 

decididos pelos acórdãos apontados como paradigma, estava sob prévia discussão 

judicial entre particulares a posse de imóvel público, discussão na qual o Poder 

Público ingressou por meio de oposição. Presente, portanto, a similitude fática 

entre os casos cotejados.

O fato de nos acórdãos paradigmas o ente público opoente ser a Terracap 

e nos presentes autos o ente público opoente ser a União não se constitui em 

distinção que autorize o tratamento diferenciado dos casos em exame. Com 

efeito, não há norma jurídica que autorize tutela a bem público da Terracap que 

não deva ser igualmente deferida à União.

Procurando sustentar ausência de similitude entre os casos cotejados, 

a embargada afi rma que nos acórdãos paradigmas a Terracap alega domínio 

apenas incidentalmente, como forma de demonstração da posse, ao passo que 

nos presentes autos o pedido formulado na oposição seria de reconhecimento 

de domínio e não apenas da posse da União sobre o imóvel em questão. Na 

mesma linha, o parecer ministerial de fl s. 2.631/2.639 procura sustentar que nos 

paradigmas o fundamento da oposição seria a posse, ao passo que nos presentes 

autos o fundamento da oposição seria o domínio.

Não obstante, da leitura da petição inicial da oposição (fl s. 4/10-STJ) 

verifi ca-se que a União afi rma que o imóvel especifi cado, cuja posse é discutida 

entre os opostos, pertence ao domínio da União consoante matrícula n. 23.654 

do 5º Ofício da Capital do Estado do Mato Grosso (fl . 7/STJ). A União 

argumenta na inicial da oposição que a ocupação de terras públicas não constitui 

posse e pede seja resguardado seu domínio e sua posse sobre o imóvel, excluindo-

se da disputa entre os opostos a área pertencente à União (fl . 8/STJ).

Ou seja, em outros termos, o que a União pretende na oposição é a tutela 

jurisdicional de sua posse, alegando incidentalmente que tem o domínio sobre o 
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imóvel. Assim sendo, mostram-se similares os casos cotejados nestes embargos 

de divergência: em ambos o ente público manifesta oposição em demanda 

possessória pendente entre particulares, sustentando ter ele (o ente público) 

direito à posse e alegando domínio apenas incidentalmente, como forma de 

demonstração da posse.

Assentada a similitude entre os casos cotejados, passo ao exame do mérito 

da questão decidida de forma divergente, antecipando desde já que a melhor 

solução foi aquela alcançada pelos acórdãos paradigmas.

Com efeito, diante da hipótese em que particulares se controvertem acerca 

do exercício da posse sobre bem público, é de se perguntar qual a atitude que 

pode (e deve) ser tomada pelo Poder Público em defesa do exercício dos direitos 

inerentes ao domínio do bem.

A interpretação literal do art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do 

CPC/2015: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao 

réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em 

face de terceira pessoa”) no sentido de que, pendente ação possessória, é vedada 

discussão fundada no domínio parece, ao menos em certa medida, confl itar com 

a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Efetivamente, não se poderia conceber que o Poder Público, sendo 

titular do direito de exercício da posse sobre bem público, possa ser impedido 

de postular em juízo a observância do direito, simplesmente pelo fato de que 

particulares se anteciparam a - entre eles - discutirem a posse.

Tal interpretação literal induziria a possibilidade de fraude processual 

que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, além de vulnerar direito 

fundamental decorrente tanto do direito material à propriedade quanto do 

direito processual à tutela jurisdicional.

Daí porque o voto condutor de um dos acórdãos paradigma (REsp 

780.401) consigna que:

Neste ponto, vale observar que, na verdade, a Oposição da Terracap não se 

funda no domínio da área pública. O domínio, como bem observado em diversos 

precedentes exarados pelo TJ/DF sobre a matéria, é arguído tão somente para 

demonstrar a natureza pública dos bens e sua titularidade, pela Terracap. Mas o 

direito dessa empresa pública tem, como fundamento, a sua posse sobre a área, e a 

inexistência de melhor posse por parte dos particulares que a ocuparam de maneira 

irregular. O domínio, portanto, é alegado apenas incidentalmente, e como meio de 

demonstração da posse.
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Quando se trata de bens públicos, não se pode exigir do Poder Público que 

demonstre a o poder físico sobre o imóvel, para que se caracterize a posse sobre 

o bem. Esse procedimento é incompatível com a amplitude das terras públicas, 

notadamente quando se refere a bens de uso comum e dominicais. A posse do 

Estado sobre seus bens deve ser considerada permanente, independendo de atos 

materiais de ocupação, sob pena de tornar inviável, sempre, conferir aos bens 

do Estado a proteção possessória que, paralelamente a medidas administrativas, 

é-lhe facultada pelo art. 20 do DL n. 9.760/1946.

Disso decorre que a ocupação do bens públicos por particulares não implica, 

tão somente, um ato contrário à propriedade do Estado, mas um verdadeiro ato de 

esbulho à posse da Administração sobre esses bens. A intervenção de terceiro na 

modalidade de Oposição em julgamento, portanto, não tem como fundamento o 

domínio, este alegado incidentalmente, mas a posse do Estado sobre a área, sendo 

incabível afastá-la com fundamento na regra do art. 923 do CPC. Não há, aqui, uma 

ação petitória opondo-se a uma pretensão possessória. Há o confl ito entre posses, 

e a necessidade de decidi-lo tomando-se como parâmetro a posse mais antiga. 

(grifos nossos)

Com o fi m de se encontrar para o art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do 

CPC/2015) uma interpretação que não confl ite com garantias constitucionais, 

é preciso compreender de forma restrita - não ampliativa - a previsão legal 

de que “é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento 

do domínio”. No caso ora em exame, é de se notar, em primeiro lugar, que o 

opoente (a União, no caso em exame, e a Terracap, nos paradigmas) não é em 

sentido estrito nem autor nem réu na demanda possessória, mas terceiro que 

dá início à oposição. Para além dessa questão lateral, tratando-se da questão 

principal (relativa à possibilidade ou impossibilidade de se alegar domínio em 

pleito possessório), é de se ver que o que o art. 923 do CPC/1973 (atual art. 

557 do CPC/2015) proíbe é “propor ação de reconhecimento do domínio”. Não há 

proibição em tal preceito normativo de se alegar incidentalmente o domínio em 

demanda possessória.

Com efeito, um fundamento factível para que em demanda possessória não 

se possa alegar domínio é a intenção de se imprimir às demandas possessórias 

cognição que não abranja possíveis discussões acerca da propriedade do bem 

cuja posse é discutida, uma vez que o pedido em demanda possessória é o 

de que se conceda tutela possessória, não que se declare por sentença quem 

é o proprietário do bem. Tal finalidade, porém, não parece fazer sentido 

quando a tutela possessória é pleiteada com fundamento no domínio. E isso, 

especialmente, quando se trata de bem público, situação bem delineada no 

trecho acima transcrito no acórdão prolatado no julgamento do REsp 780.401. 
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Pensamento em sentido contrário inviabilizaria que o Poder Público pudesse 

exigir em juízo o exercício regular de sua posse sobre terrenos públicos cuja 

posse é disputada entre particulares.

É certo que a oposição tem natureza jurídica de ação, de modo que se 

poderia argumentar que o ajuizamento de oposição em demanda possessória 

consistiria precisamente na proibição formulada no art. 923 do CPC/1973 

(atual art. 557 do CPC/2015). Contudo, é por meio desta forma de intervenção 

de terceiro que se realiza o pleito do opoente de ver reconhecido seu direito 

à posse controvertida na demanda possessória pendente entre os opostos. E 

não se pode admitir que a literalidade do preceito legal constante do art. 923 

do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015) possa inviabilizar a prestação de 

tutela jurisdicional para a defesa da posse de bens públicos pelo titular do direito 

material disputado.

Ainda que se admita que o art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do 

CPC/2015) veda a ampliação do objeto da demanda possessória, não se pode 

admitir (sob uma leitura do preceito a partir da Constituição da República) que 

o art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015) proíba que se postule a posse 

mesma sobre o bem com fundamento no domínio.

Não se está a afirmar que o proprietário haverá de se sagrar sempre 

vencedor de demanda possessória. Tanto assim que o parágrafo único do art. 

557 do CPC/2015 veio a dispor que “Não obsta à manutenção ou à reintegração de 

posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Com efeito, a tutela 

possessória há de ser concedida àquele que tenha melhor posse, que poderá ser 

não o proprietário, mas o arrendatário, o cessionário, o locatário, o depositário, 

etc.

O que se está a afi rmar é que um dos fundamentos do pleito de tutela 

possessória poderá ser a titularidade do domínio. A titularidade do domínio 

poderá induzir melhor posse, mas poderá ser insuficiente para a tutela 

possessória (é o caso, por exemplo, do possuidor-cessionário que tem melhor 

posse que o proprietário-cedente).

Foi neste sentido que se operou a revogação da parte fi nal do art. 505 do 

CC/1916 (“Não obsta a manutenção, ou reintegração na posse, a alegação de 

domínio, ou de outro direito sobre a coisa. Não se deve, entretanto, julgar a posse 

em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio.”) para que, no art. 

1.210, parágrafo 2º, do CC/2002 se viesse a dispor que “Não obsta à manutenção 

ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.
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Em outros termos: o fato de a parte não ser titular do domínio não importa 

necessariamente a sucumbência na demanda possessória (como decorria da 

literalidade do revogado art. 505 do CC/1916). Nos termos do atual art. 1.210, 

parágrafo 2º, do CC/2002, a propriedade não induz por si só direito à tutela 

possessória.

Em síntese: a alegação de domínio, embora não garanta por si só a obtenção de 

tutela possessória, pode perfeitamente ser formulada incidentalmente com o fi m de 

se obter tutela possessória.

São interessantes, no ponto, os comentários de José Miguel Garcia Medina 

e Fábio Caldas de Araújo ao art. 1.210 do CC/2002 (Código Civil Comentado. 

São Paulo: RT, 2014):

A proibição de alegação do domínio em demandas possessórias precisa de 

uma releitura no sistema jurídico atual. O art. 923, CPC impede que, no juízo 

possessório, sejam suscitadas questões atinentes ao domínio. Essa proibição 

advém do direito romano. A impossibilidade de discussão do domínio em ações 

possessórias tem como ponto nodal a maior difi culdade de comprovação da 

titularidade dominial. Isto acontecia pela inexistência do regime tabular que foi 

inaugurado pelo direito alemão. A comprovação do domínio nos países que não 

adotaram o regime de transmissão da propriedade pelo registro ainda vive este 

problema, como a Itália, a França e Portugal. Nestes sistemas, a transmissão da 

propriedade e sua comprovação estão sujeitas a provatio diabolica. Em nosso 

sistema, atualmente, a situação é inversa. A propriedade se adquire pelo registro 

(art. 1.245, CC). A sua comprovação é muito mais simples e célere que a da 

posse. A posse exige a demonstração de uma situação fática. O domínio de uma 

situação jurídica. Impedir o proprietário e sujeitar-se a uma invasão que não está 

respaldada por qualquer relação jurídica prévia é impedir o exercício de um 

direito fundamental, assegurado pelo art. 5º, caput, CF. Neste caso o juiz pode 

(rectius: deve) reconhecer a efi cácia imediata (vertical) dos direitos fundamentais 

para afastar a vetusta regra do art. 923, CPC. Pensar de outra forma seria submeter 

o proprietário a uma duplicação estéril de procedimentos. Isto violaria outro 

princípio constitucional, o da duração razoável do processo. A duração razoável 

de um processo não pode ser visualizada apenas no aspecto temporal de uma 

demanda, mas no tempo de efetiva pacifi cação do confl ito social. É evidente 

que esta situação não se aplica para os casos em que ocorre o desmembramento 

legítimo da propriedade e da posse. Em situações como aquelas exemplifi cadas 

pelo art. 1.197, CC, de nada adiantará a alegação de domínio. É o caso do 

desmembramento da posse (em direta e indireta), quando esteja suportada 

por relação jurídica prévia. A comprovação e alegação do domínio em nada 

benefi ciarão o possuidor indireto, caso este seja alvo de um interdito proibitório. 

O importante é realizar a leitura do dispositivo dentro de uma nova concepção, 
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pois a sua interpretação ainda está atrelada aos princípios que orientaram o seu 

surgimento há mais de dois mil anos.

Por essas razões, dou provimento aos Embargos de Divergência para o fi m 

de admitir a oposição apresentada pela União e determinar o retorno dos autos ao 

Tribunal de origem, a fi m de que aprecie o mérito da oposição.

É o voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.144.667-RS 

(2009/0113536-3)

Relator: Ministro Felix Fischer

Embargante: Edgar Juan Zurita Pereira

Embargante: Flavio Fuentes Weiss

Embargante: Irene Duarte Ramos

Embargante: Mara Nubia Martins

Embargante: Maria Alice Souza Fernandes

Embargante: Mario Luis da Luz Cunha

Embargante: Marleni Kickhofel Specht

Embargante: Neuza Terezinha Rodrigues Greco

Embargante: Paulo Roberto Zimmermann

Embargante: Sadi Alberto Trentin

Advogada: Andréa Bueno Magnani Marin dos Santos e outro(s) - 

DF018136

Embargado: União

EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência em agravo interno 

no recurso especial. Ausência de prequestionamento. Inocorrência. 

Matéria suscitada em contrarrazões de apelação e de recurso especial. 

Fundamento autônomo não examinado. Pretensão acolhida pelo 
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Tribunal de origem por outros fundamentos. Desinteresse na 

propositura de embargos de declaração na origem para provocar 

exame de tese autônoma, cuja pretensão foi acolhida por outro motivo. 

Divergência configurada. Embargos de divergência parcialmente 

providos.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, os embargos de divergência tem como fi nalidade precípua 

a uniformização de teses jurídicas divergentes, ainda que de índole 

processual, o que se encontra presente na espécie.

II - Tratando-se de divergência sobre regra de direito processual, 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso.

III - “Alegados pela parte recorrida, perante a instância ordinária, 

dois fundamentos autônomos e sufi cientes para embasar sua pretensão, e 

tendo-lhe sido o acórdão recorrido integralmente favorável mediante a 

análise de apenas um deles, não se há de cogitar da oposição de embargos 

de declaração pelo vitorioso apenas para prequestionar o fundamento não 

examinado, a fi m de preparar recurso especial do qual não necessita (falta 

de interesse de recorrer) ou como medida preventiva em face de eventual 

recurso especial da parte adversária” (EREsp 595.742/SC, Segunda 

Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel 

Gallotti, DJe 13.04.2012).

IV - Considera-se prequestionada a questão levantada 

nas instâncias ordinárias perante o Tribunal a quo e reagitada em 

contrarrazões de Recurso Especial, ainda que não apreciada na origem, 

quando acolhida sua pretensão por fundamento outro igualmente 

suscitado, não havendo necessidade, nessa hipótese, de oferecimento 

de embargos declaratórios para provocar expressa manifestação sobre 

o tema levantado, por manifesta ausência de interesse.

Embargos de divergência parcialmente providos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 
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por unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes parcial 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Th ereza de 

Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Mauro Campbell 

Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

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

de Noronha, Napoleão Nunes Maia Filho e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 07 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 23.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso de embargos de 

divergência interposto por Edgar Juan Zurita Pereira e Outros em face de 

acórdão proferido pela col. Sexta Turma desta eg. Corte, de relatoria do em. 

Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), cuja ementa 

foi assim defi nida:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo regimental no 

agravo regimental no recurso especial. Servidor público federal. Reajuste de 28,86%. 

Embargos à execução Prescrição. Interrupção de prazo. Protesto. Matéria de ordem 

pública. Prequestionamento. Indispensabilidade.

Agravo regimental desprovido.

Depreende-se dos autos que o apelo nobre ofertado pela União foi provido, 

com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, reconhecendo a prescrição da 

pretensão executória do recorrido, julgando assim procedentes os embargos à 

execução (fl s. 567/570). Diante disso, foi interposto Agravo Interno pela parte 

recorrida, que restou monocraticamente provido, para o fi m de negar seguimento 

ao Recurso Especial (fl s. 586/590), ante o reconhecimento do protesto interruptivo 

da prescrição, conforme seguinte excerto: “in casu, o prazo prescricional teve seu 

curso interrompido com o protesto interruptivo ajuizado pelo Sindicado em maio de 

2004 (fl s. 210), reiniciando-se a contagem do prazo pela metade” (fl . 588).
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Por sua vez, a União, inconformada, apresentou Agravo Interno, o qual 

igualmente restou provido monocraticamente (fl s. 602/604), para manter a 

decisão anterior de fl s. 567/570, acolhendo, o Relator, o argumento de que não 

teria ocorrido o necessário prequestionamento da matéria de ordem pública.

Contra tal decisão, a parte recorrida interpôs Agravo Interno, que restou 

não provido pela Sexta Turma, conforme ementa supra transcrita (fl s. 624/628), 

a qual entendeu pela indispensabilidade do prequestionamento para que pudesse 

ser conhecida a questão neste Tribunal. Opostos dois recursos de embargos de 

declaração, esses restaram rejeitados.

Irresignada, a parte aventou recurso de embargos de divergência 

sustentando disparidade com o julgamento proferido pela Segunda Seção, no 

EREsp n. 595.742/SC, de relatoria para lavratura do acórdão da em. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, bem como paradigma proferido pela Segunda Turma, no 

julgamento do AREsp n. 400.828/SP, de relatoria da em. Ministra Assussete 

Magalhães.

A divergência, em tese, segundo o embargante, consistiria na devolutividade dos 

recursos, e na confi guração de prequestionamento de fundamento levantado em sede 

recursal no Tribunal de origem que, mesmo não sendo examinado pela Corte, levaria 

a resultado já obtido pela parte.

Requer, ao fi nal, o conhecimento e provimento destes embargos “para que, 

afastado o óbice imposto pela Eg. Turma quanto à ausência de prequestionamento, seja 

apreciado o fundamento quanto à existência de protesto interruptivo da prescrição e, 

ato contínuo, negado provimento ao recurso especial da União” (fl . 702).

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação aos Embargos de 

Divergência, conforme fl s. 775-784, sustentando a manutenção do acórdão 

embargado, no sentido da necessidade de preenchimento do requisito do 

prequestionamento para conhecimento de matéria de ordem pública não 

debatida pelo acórdão regional.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Inicialmente, imperioso ressaltar 

a importância do recurso de embargos de divergência, que tem por fi nalidade 

precípua a consolidação de jurisprudência no âmbito do Excelso Supremo 
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Tribunal Federal e Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo a evitar 

reiteração de julgamentos díspares em situações idênticas.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o mencionado recurso detém 

grande relevância, considerando ser o Tribunal responsável pela uniformização 

de jurisprudência no âmbito nacional, no tocante às interpretações da legislação 

infraconstitucional, logo, de maior abrangência.

Os embargos de divergência garantem não apenas a segurança jurídica, 

mas há consequente diminuição de recursos quando da consolidação da 

jurisprudência, com obediência ao princípio da celeridade jurídica, evitando-se 

proliferação recursal após consolidação de entendimentos.

Citamos, assim, a obra dos Autores Teresa Wambier, Maria Conceição, 

Leonardo Riberito e Rogério Mello (Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2ª Edição, São Paulo, 2016):

“Os embargos de divergência foram bastante alterados, principalmente quanto 

as suas hipóteses de cabimento. Procurou-se dar aos embargos de divergência bastante 

rendimento, de molde a que cumpram com efi ciência a sua função que é, em última 

análise, a de desestimular recursos para o STJ ou STF. Isto porque o fato de haver 

tese jurídica sobre a qual haja divergência interna corporis, no Tribunal Superior, é 

elemento que, obviamente, estimula recursos. O objetivo dos embargos de divergência 

é exata e precisamente o de uniformizar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

internamente.”

Na espécie, observa-se que o Embargante cumpriu as formalidades 

essenciais para o regular processamento e julgamento do presente recurso, 

com devido cotejo analítico entre os casos, demonstrando de forma evidente a 

divergência no acórdão embargado e paradigma.

Outrossim, tratando-se de questão processual (prequestionamento), 

desnecessário que os fatos em discussão no acórdão recorrido e paradigma sejam 

semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação 

do dispositivo de lei federal controvertido no recurso:

Processo Civil. Embargos de divergência em recurso especial. Divergência 

acerca de dispositivo de lei federal. Cabimento. Fraude de execução. Ciência 

de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Prova. Ônus do credor. 

Embargos de divergência conhecidos e providos.

1. Esta Segunda Seção decidiu recentemente que “tratando-se de divergência a 

propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige 
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que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas 

apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso”. (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

29.02.2012, DJe 21.06.2012).

[...]

4. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 655.000/SP, Segunda 

Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10.06.2015, DJe 23.06.2015).

A divergência, in casu, consiste na devolutividade dos recursos, e na confi guração, 

ou não, do requisito do prequestionamento de fundamento levantado perante as 

instâncias ordinárias que, mesmo não analisado pela Corte de origem, levaria a 

resultado já obtido pela parte.

Explico. Extrai-se do presente acórdão embargado que a parte embargante 

foi vencedora em seu pleito perante a Corte de Origem, a qual acolheu um dos 

fundamentos de seu recurso relativo ao afastamento da prescrição, não analisando, 

por via de consequência, o segundo ponto suscitado para a igual repulsa da 

prejudicial de mérito, qual seja, protesto interruptivo. Ato contínuo, a parte 

embargada interpôs Recurso Especial. Em sede de contrarrazões ao Recurso 

Especial, a parte vencedora, ora embargante, novamente invocou o fundamento não 

analisado pela Corte a quo.

Chegando os autos nesta Corte Superior, foi dado provimento ao recurso 

especial (fls. 567/570). Diante disso, foi interposto o competente agravo 

regimental, ocasião em que a parte ora embargante levantou novamente o 

fundamento não analisado pela Corte Regional, fundamento esse que deu 

ensejo ao provimento de seu agravo, reformando a decisão agravada, e negando 

seguimento ao recurso especial da parte contrária (fl s. 586-590).

Diante disso, a parte ora embargada agravou, aduzindo que (fl . 597): “o 

agravo regimental dos recorrentes não poderia sequer ser conhecido, pois traz nítida 

inovação de fundamentação, os quais não foram apreciados pela origem.” Bem como 

que “Ademais, a despeito da tese ter sido ventilada nas contrarrazões do recurso 

especial, não foi apreciada pela Corte de origem, razão pela qual não se encontra 

presente o indispensável requisito do prequestionamento.”

Acolhendo esses argumentos, o em. Relator deu provimento ao agravo 

regimental para reformar a decisão agravada e, consequentemente, dar 

provimento ao recurso especial, por entender que estava ausente o necessário 

prequestionamento (fl s. 624-628).
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Ato contínuo, após a rejeição de embargos declaratórios, foi interposto o 

presente recurso de embargos de divergência, em que a parte embargante trouxe 

paradigmas com questão processual idêntica, nos quais foi dada por esta Corte 

solução diversa quanto ao tema do prequestionamento. Para melhor constatar a 

disparidade na conclusão dos processos, convém transcrever trechos das ementas 

que demonstram, por si só, a divergência.

O acórdão paradigma, EREsp n. 595.742/SC, assim assim considerou:

Embargos de divergência. Inventário. Preclusão. Matéria suscitada em 

contrarrazões. Prequestionamento a cargo do recorrido. Recurso especial 

conhecido. Aplicação do direito à espécie. Divergência confi gurada.

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de regra de 

direito processual não se exige que os fatos em causa nos acórdãos recorrido e 

paradigma sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

solução da questão de direito processual controvertida.

2. Segundo pacífica jurisprudência do STJ, não são cabíveis embargos de 

divergência para discussão de regra técnica de admissibilidade de recurso 

especial. A razão de ser desta uníssona jurisprudência é intuitiva e óbvia: as 

chamadas “regras técnicas de admissibilidade” devem ser apreciadas e ponderadas 

na análise de cada caso concreto, à vista dos fundamentos do acórdão recorrido e 

das razões das partes, bem ou mal conduzidas, vicissitudes que descaracterizam a 

possibilidade de reconhecimento da divergência.

3. Hipótese em que não se cuida de regra técnica de admissibilidade de recurso 

especial, mas de divergência acerca de questão de direito processual civil relativa 

aos limites da devolutividade do recurso especial após o seu conhecimento, 

quando o STJ passa a julgar o mérito da causa.

4. Alegados pela parte recorrida, perante a instância ordinária, dois fundamentos 

autônomos e sufi cientes para embasar sua pretensão, e tendo-lhe sido o acórdão 

recorrido integralmente favorável mediante a análise de apenas um dele, não se 

há de cogitar da oposição de embargos de declaração pelo vitorioso apenas para 

prequestionar o fundamento não examinado, a fi m de preparar recurso especial do 

qual não necessita (falta de interesse de recorrer) ou como medida preventiva em face 

de eventual recurso especial da parte adversária.

5. Reagitado o fundamento nas contrarrazões ao recurso especial do vencido, 

caso seja este conhecido e afastado o fundamento ao qual se apegara o tribunal de 

origem, cabe ao STJ, no julgamento do causa (Regimento Interno, art. 257), enfrentar 

as demais teses de defesa suscitadas na origem.

6. Embargos de divergência providos (EREsp 595.742/SC, Segunda Seção, Rel. 

Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13.04.2012).
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O segundo paradigma invocado, AREsp n. 400.828/SP, assim considerou:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo regimental no 

agravo em recurso especial. Hipótese em que o agravo em recurso especial foi 

conhecido, para negar seguimento ao recurso especial, diante do acolhimento 

da prescrição, argüida, pela parte recorrida, nas contrarrazões ao recurso especial. 

Observância da regra técnica de julgamento do recurso especial, prevista no art. 

257 do RISTJ. Reconhecimento da prescrição, em consonância com a orientação 

do STF e do STJ. Agravo regimental improvido.

I. De acordo com a jurisprudência desta Corte, tendo o fundamento de defesa, 

entre outros, sido alegado, na instância ordinária, mesmo que não abordado, no 

voto condutor do acórdão do Tribunal de origem, que lhe foi favorável, por um dos 

fundamentos autônomos e sufi cientes, descabe exigir-se a oposição de Embargos 

de Declaração, a fi m de prequestionar o fundamento não examinado - no caso, a 

prescrição -, a fi m de preparar Recurso Especial de que o vitorioso não necessita e 

em relação ao qual não tem interesse recursal. Sendo o fundamento de defesa não 

examinado reafi rmado nas contrarrazões ao Recurso Especial, pode o STJ, uma vez 

conhecido o Especial e superando o fundamento utilizado no acórdão recorrido, 

enfrentar as demais teses de defesa, suscitadas na origem. Com efeito, “alegados 

pela parte recorrida, perante a instância ordinária, dois fundamentos autônomos 

e suficientes para embasar sua pretensão, e tendo-lhe sido o acórdão recorrido 

integralmente favorável mediante a análise de apenas um deles, não se há de cogitar 

da oposição de embargos de declaração pelo vitorioso apenas para prequestionar 

o fundamento não examinado, a fim de preparar recurso especial do qual não 

necessita (falta de interesse de recorrer) ou como medida preventiva em face de 

eventual recurso especial da parte adversária.

Reagitado o fundamento nas contrarrazões ao recurso especial do vencido, caso 

seja este conhecido e afastado o fundamento ao qual se apegara o tribunal de 

origem, cabe ao STJ, no julgamento do causa (Regimento Interno, art. 257), enfrentar 

as demais teses de defesa suscitadas na origem” (STJ, EREsp 595.742/SC, Rel. Ministro 

Massami Uyeda, Relatora p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

DJe de 13.04.2012). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 174.568/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJU de 09.10.2000; STJ, EDcl no REsp 17.646/RJ, 

Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJU de 29.06.1992.

II. No caso, ao interpor o Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, 

a e c, da Constituição Federal, contra o acórdão que denegara a Segurança por 

ela impetrada, a contribuinte recorrente apontou divergência jurisprudencial, 

bem como contrariedade ao art. 535 do CPC, à Lei Complementar n. 7/1970, à Lei 

Complementar n. 70/1991, à Lei n. 9.715/1998 e à Lei n. 9.718/1998. Na decisão 

agravada, o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para negar seguimento 

ao Recurso Especial, embora por fundamento diverso do acórdão recorrido, com 

aplicação do direito à espécie, acolhendo-se a arguição da prescrição. Ou seja, 

foi negado seguimento ao aludido Recurso e mantido o acórdão do Tribunal de 
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origem, que denegara a segurança, ainda que por fundamento jurídico diverso, 

qual seja a ocorrência da prescrição.

Entretanto, não houve decretação, de ofício, da prescrição, pois esta havia 

sido arguida, pela Fazenda Nacional, tanto nas contrarrazões à Apelação, quanto 

nas contrarrazões ao Recurso Especial. Na realidade, houve observância da regra 

técnica de julgamento do Recurso Especial, prevista no art. 257 do Regimento 

Interno do STJ, em conformidade com os supracitados precedentes deste Tribunal.

III. Uma vez conhecido o Recurso Especial da parte vencida, a decretação da 

prescrição, arguida, pela Fazenda Nacional, nas contrarrazões ao mencionado 

Recurso, não implicou violação aos arts. 2º, 128 e 460 do CPC, tampouco ofensa 

ao princípio que veda a reformatio in pejus, porquanto a prescrição foi decretada 

em decorrência da aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do 

Regimento Interno do STJ.

[...]

VII. Agravo Regimental improvido (AgRg no AgRg no AREsp 400.828/SP, 

Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02.10.2015).

Em espécie, como dito, o acórdão embargado entendeu que não estava 

presente o necessário prequestionamento, mesmo a parte tendo suscitado a 

questão relativa ao protesto interruptivo da prescrição em suas contrarrazões ao 

recurso de apelação, cuja pretensão acabou sendo acolhida por outro fundamento 

igualmente suscitado, e novamente levantada em sede de contrarrazões ao 

Recurso Especial.

Enquanto isso, nos autos em que proferidos os acórdãos paradigmas, 

o entendimento foi no sentido de que, se a parte foi vencedora na Corte de 

origem, por acolhimento de um dos fundamentos autônomos levantados, os 

quais foram renovados em sede de contrarrazões ao recurso especial, não haveria 

interesse recursal em opor embargos de declaração para provocar o exame dos 

demais fundamentos não analisados, eis que já vencedora, cabendo à Corte 

Especial analisar tais fundamentos caso recebido o Recurso Especial.

Como se vê, a situação processual aqui tratada é idêntica, contudo a solução foi 

diversa.

Com o devido respeito, entendo acertada a decisão adotada nos acórdãos 

paradigmas, uma vez que a evolução histórica do Processo Civil demonstra o 

desprendimento de formalidade exacerbada em prol do julgamento do mérito, 

para o alcance efetivo do direito material.

Ademais, é assente nesta Corte que o julgador não está adstrito a 

responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão. 
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Como corolário lógico, a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não 

examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser 

considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões. 

E esta conclusão se dá, principalmente, porque o vencedor não detém interesse 

em interpor embargos de declaração para ver apreciada tese levantada e 

não examinada pela corte de origem, pois nenhum resultado prático obterá, 

considerando já ter logrado êxito em seu pleito, a partir do acolhimento de 

outro fundamento pela instância ordinária. Nesse sentido, tal fato não deve 

repercutir em desfavor do embargante que, de modo expresso, trouxe os demais 

fundamentos nas contrarrazões ao recurso especial.

Sobre o tema, transcrevo excerto do voto vencedor proferido pela em. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento dos Embargos de 

Divergência n. 595.742/SC, que muito bem explorou a temática:

“Repito: a questão versada nos presentes embargos de divergência é 

relevantíssima. A prevalecer a tese adotada pela 3ª Turma, manifestamente divergente 

do acórdão paradigma, passa a ser grande o risco da parte vencedora nas instâncias 

ordinárias, quando embasado seu direito em vários fundamentos autônomos, vier a 

ser vencedora por fundamento posteriormente reformado pelo STJ. Nenhum ato de 

diligência de seus patronos poderá assegurar seus direitos, salvo talvez a via ainda 

mais estreita da ação rescisória.

Lembro, a propósito, antigo precedente da 3ª Turma no qual se registrou que 

a ausência de interesse em recorrer da parte que obteve êxito integral na causa não 

impede seja conhecido o recurso especial e a ele negado provimento “com base em 

fundamento exposto na causa, mas não considerado no acórdão recorrido, que teve 

outro como bastante” (REsp 17.464/RJ, DJ. 29.6.1992).

Do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Eduardo Ribeiro, considero 

pertinente destacar a seguinte passagem:

“À parte que teve sua pretensão inteiramente atendida, não é dado 

recorrer, por faltar-lhe interesse. O processo não visa à discussão de teses 

acadêmicas, mas ao fim pragmático de assegurar a um dos litisconsortes 

determinado bem da vida. Desse modo, a quem já obteve tudo o que poderia 

obter, não será lícito pretender outro pronunciamento judicial, apenas porque 

não considerado determinado fundamento, sem que daí adviesse qualquer 

consequência prática. No caso em exame, o autor fora vencedor, garantindo-se-lhe 

a renovação compulsória do contrato. Não lhe era possível recorrer. O fundamento 

desconsiderado no julgamento, mas debatido no processo, não deixaria, entretanto, 

de existir. Inadmissível fosse agora negada a renovação, embora a ela tivesse o autor 
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direito, por desconhecer razão de que as instâncias ordinárias não cuidaram, já que 

entendiam haver outro motivo, bastante para conduzir ao mesmo resultado.

Diversa, obviamente, a posição do recorrente. Sendo vencido, a ele interessa 

recorrer. Ao trazê-lo, deverá deduzir toda a matéria que lhe aproveite. Disso se 

abstendo, não se cogitará do que omitiu.

De outra parte, para que se vislumbre o especial, necessário o prequestionamento, 

pela evidente razão de que não poderá o Tribunal a quo ter contrariado a lei quanto 

a matéria de que não tratou. Menos ainda dissentir de outro julgado. Entretanto, 

não se exigirá prequestionamento quanto a temas capazes de levar a que se negue 

provimento ao recurso. Não se reformará decisão juridicamente correta, quanto à 

conclusão, apenas porque acolhido o fundamento errado, dos vários debatidos na 

causa”

[...]

Reitero que o recurso especial interposto pela ora embargada foi admitido, 

hipótese em que deve o Tribunal aplicar o direito à espécie, com a apreciação de 

todas as questões discutidas nos autos, ainda que não examinadas pelo Tribunal de 

origem, conforme entendimento da Corte Especial, confi ra-se:

“Embargos de divergência. Recurso especial. Técnica de julgamento.

1. Se o Tribunal local acolheu apenas uma das causas de pedir declinadas na 

inicial, declarando procedente o pedido formulado pelo autor, não é lícito ao Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial do réu, simplesmente declarar 

ofensa à Lei e afastar o fundamento em que se baseou o acórdão recorrido para 

julgar improcedente o pedido.

2. Nessa situação, deve o Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, 

apreciando as outras causas de pedir lançadas na inicial, ainda que sobre elas não 

tenha se manifestado a instância precedente, podendo negar provimento ao recurso 

especial e manter a procedência do pedido inicial.

(EREsp 58.265/SP, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Gomes de Barros).

Inclusive, já tive a oportunidade de me manifestar, quando do julgamento do 

EREsp n. 1.088.405/RS, desta Corte Especial, assentando que, uma vez superado 

o argumento acolhido pelo Tribunal de Origem, cabe a esta Corte Superior, no 

prosseguimento do julgamento do Recurso Especial, examinar os demais fundamentos 

suscitados nas contrarrazões, ainda que não anteriormente apreciados:

Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso especial. Teses 

suscitadas na instância de origem. Acolhimento de parte dos fundamentos. 

Necessidade de análise dos demais. Aplicação do direito à espécie.
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I - Caso o e. Tribunal a quo julgue procedente o pedido acolhendo uma das 

causas de pedir elencadas na inicial, o e. Superior Tribunal de Justiça deve, antes de 

prover o recurso especial da parte contrária, enfrentar as demais teses suscitadas nas 

contrarrazões recursais, aplicando o direito à espécie. Precedentes. (Art. 257 do RISTJ e 

Súmula n. 456 do Pretório Excelso).

II - In casu, o autor apresentou perante o e. Tribunal a quo, além da prejudicial 

de prescrição, outros fundamentos para ver reconhecida a procedência do seu 

pedido, sendo acolhidas a ausência de amparo normativo e a inobservância dos 

princípios da legalidade, da tipicidade e da anterioridade para dar provimento ao 

recurso.

III - Interposto recurso especial pelo agravante, e tendo o agravado reproduzido 

em suas contrarrazões as alegações trazidas em sede de apelação, deve a c. 

Primeira Turma, no julgamento do recurso especial, prosseguir no exame dos 

demais fundamentos suscitados, aplicando o direito à espécie.

Agravo regimental desprovido (AgRg nos EREsp 1.088.405/RS, Corte Especial, 

de minha relatoria, julgado em 17.11.2010, DJe 17.12.2010).

Importante destacar o comando contido no art. 255, § 5º, do RISTJ, o qual 

corrobora o raciocínio ora desenvolvido:

“§ 5º No julgamento do recurso especial, verifi car-se-á, preliminarmente, se 

o recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá 

do recurso; se pela afi rmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie, com 

observância da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil.”

Nesse mesmo sentido, destaca-se o teor da Súmula n. 456 do e. Supremo 

Tribunal Federal, igualmente aplicável ao recurso especial, ante os mesmos 

contornos conferidos aos recursos excepcionais, verbis:

“O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a 

causa, aplicando o direito à espécie.”

Assim, no caso, há se ter como prequestionada a matéria alusiva ao protesto 

interruptivo, porquanto reiteradamente levantada pela parte nos sucessivos 

recursos, ainda que não examinada pelo Tribunal de de Apelação.

Todavia, descabido o julgamento do ponto propriamente dito (interrupção 

da prescrição) em sede de Embargos de Divergência, na medida em que ultrapassa 

o âmbito da divergência propriamente dita posta em debate e acima acolhida, 

máxime que é vedado analisar neste recurso outros temas que não tenham sido 

objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo.
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Nesses termos, deve ser cassado o acórdão proferido em sede de Agravo 

Regimental (fl s. 624/628), para que novo julgamento seja proferido, partindo do 

prequestionamento ora reconhecido.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de embargos de 

divergência para reconhecer como prequestionada a questão alusiva ao protesto 

interruptivo arguido pela ora embargante em suas razões recursais, cassando o 

acórdão embargado de fl s. 624/628, a fi m de que novo julgamento seja realizado.

É o voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.210.962-PR 

(2012/0225373-9)

Relator: Ministro Humberto Martins

Embargante: Tramontina e Vieira Ltda

Advogado: Fernao Justen de Oliveira e outro(s) - PR018661

Embargado: Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos de Curitiba e 

Região Metropolitana - Unimed Curitiba

Advogado: Pedro Henrique Xavier e outro(s) - PR006511

EMENTA

Processo Civil. Embargos de divergência. Execução. Multa diária 

em sede de produção antecipada de provas. Impossibilidade. Acórdão 

embargado em consonância com a jurisprudência. Divergência não 

demonstrada.

1. Cinge-se a controvérsia à suposta divergência sobre a 

possibilidade de fi xação de multa por descumprimento de liminar 

deferida em medida cautelar de produção de prova.

2. A multa cominatória prevista nos arts. 461 e 461-A do 

CPC/1973 incide em hipóteses de cumprimento de obrigação de 

direito material de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, a qual não 

se confunde com o cumprimento na ação cautelar de antecipação de 
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provas, ainda que na hipótese de descumprimento de ordem incidental 

de exibição de documento ou coisa. Precedentes.

3. Incidência da Súmula 168 do STJ: “Não cabem embargos de 

divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido do acórdão embargado”.

4. A caracterização do dissenso pretoriano exige demonstração 

efetiva da divergência entre o acórdão impugnado e o paradigma, 

esclarecendo-se as circunstâncias que identifi quem ou assemelhem 

os casos confrontados que tiveram pronunciamentos diametralmente 

opostos, o que não ocorreu na espécie.

Embargos de divergência não conhecidos.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer dos embargos de divergência, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis 

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

Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e João Otávio 

de Noronha.

Sustentaram oralmente o Dr. Paulo Osternack Amaral, pela embargante, e 

o Dr. Luciano Giacomet, pela embargada.

Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Vice-Presidente

DJe 28.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de embargos de divergência 

opostos por Tramontina e Vieira Ltda. contra acórdão da Terceira Turma 
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relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva cuja ementa transcrevo (fl . 

1.615, e-STJ):

Recurso especial. Execução. Multa diária. Produção antecipada de provas. 

Impugnação à execução. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 535 do CPC. 

Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Súmula n. 211/STJ. Verifi cação da 

essencialidade de peça faltante em agravo de instrumento. Análise em sede de 

recurso especial. Inviabilidade. Súmula n. 7/STJ. Execução de multa diária fi xada 

em ação cautelar de produção antecipada de provas. Ausência de previsão legal. 

Inexequibilidade do título executivo.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem 

motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação 

do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela 

parte.

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, 

a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do 

recurso especial (Súmula n. 211/STJ).

3. A verificação da essencialidade da peça considerada dispensável pelas 

instâncias ordinárias para o conhecimento do agravo de instrumento demandaria 

incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na 

estreita via do recurso especial, consoante entendimento sumulado no enunciado 

n. 7 deste Tribunal.

4. A multa cominatória, prevista nos artigos 461 e 461-A do Código de Processo 

Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento 

de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa.

5. Incabível a imposição de multa cominatória no caso concreto ante a ausência 

de previsão legal. De consequência, é inexequível o título executivo originário de 

decisão judicial que fi xou a referida multa diária.

6. Recurso especial de Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos de Curitiba 

e Região Metropolitana - Unimed Curitiba conhecido em parte e, nessa parte, 

provido. Recurso especial de Tramontina e Vieira Ltda conhecido em parte e, nessa 

parte, não provido.

A embargante alega divergência jurisprudencial quanto ao cabimento 

de multa por descumprimento de ordem em medida cautelar de produção de 

provas.

Acresce que a Primeira Seção desta Corte (REsp 1.112.862/GO) fi rmou 

entendimento no sentido de admitir a aplicação da multa cominatória prevista 

no art. 461 do CPC na hipótese de descumprimento de ordem incidental de 

apresentação de extratos analíticos.
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Aduz que, em relação ao acórdão do REsp 719.344/PE, este considerou 

que a apresentação de extratos analíticos das contas vinculadas ao FGTS pela 

Caixa Econômica Federal confi guraria obrigação de fazer.

Argumenta que, no julgamento do REsp 885.737/SE, admitiu-se a 

cominação de multa diária para o descumprimento de ordem judicial em se 

tratando de ação cautelar.

No tocante ao REsp 759.790/RS, acrescenta que o Código de Processo 

Civil autoriza a fi xação das astreintes como meio coercitivo de cumprimento das 

prestações de qualquer das espécies de obrigações (fazer, não fazer e dar).

Pontua que o acórdão recorrido aplicou honorários de sucumbência 

exorbitantes, o que contraria o decidido pela Primeira Turma deste egrégio 

Tribunal, no julgamento do AgRg no REsp 1.263.906/PR, quanto à 

interpretação do § 4º do art. 20 do CPC.

Assevera que “o v. acórdão atribuiu à Unimed o valor de R$ 80 mil pela 

atuação em incidente processual do cumprimento de sentença, no âmbito do 

qual não se desenvolveu nenhuma dilação probatória. Esse valor extrapola em 

muito os critérios de equidade e razoabilidade, impostos pelo § 4º do art. 20 do 

CPC e defi nidos pela 1ª Turma do E. STJ” (fl . 1.682, e-STJ).

Arremata que o acórdão recorrido não analisou a preclusão, por entender 

que não houve prequestionamento quanto ao tema, enquanto o acórdão proferido 

no AgRg no REsp 1.276.518/MS considera possível o prequestionamento 

implícito para fi ns de conhecimento da matéria impugnada.

Eis os principais paradigmas colacionados para embasar a divergência:

Fornecimento de energia elétrica. Interrupção. Decisão interlocutória. 

Religamento. Descumprimento. Astreintes. Execução. Possibilidade.

I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que manteve 

decisão interlocutória que determina a imediata execução de multa diária pelo 

descumprimento da ordem Judicial.

II - Considerando-se que a “(...) função das astreintes é vencer a obstinação 

do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a 

partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância” (REsp n. 699.495/RS, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJ de 05.09.2005), é possível sua execução de imediato, sem que tal se 

confi gure infringência ao artigo 475-N, do então vigente Código de Processo Civil.

III - “Há um título executivo judicial que não se insere no rol do CPC 475-N mas 

que pode dar ensejo à execução provisória (CPC 475-O). É a denominada decisão 

ou sentença liminar extraída dos processos em que se permite a antecipação da 
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tutela jurisdicional, dos processos cautelares, ou das ações constitucionais” (CPC 

comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista 

dos Tribunais, 9ª ed, pág. 654).

IV - A hipótese em tela se coaduna com o que disposto no artigo 461, § 4º, do 

CPC, tendo em vista o pleno controle da recorrente sobre a execução da ordem 

judicial.

V - Recurso especial improvido. (REsp 885.737/SE, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, julgado em 27.2.2007, DJ 12.4.2007, p. 246.)

Processual Civil. Art. 461, § 4º, do CPC. Obrigação de fazer. Caixa Econômica 

Federal. Apresentação de extratos de contas vinculadas ao FGTS. Cominação de 

multa diária. Astreintes. Possibilidade.

1. Recurso repetitivo julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, com fulcro no art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que “a 

responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa Econômica 

Federal - enquanto gestora do FGTS -, pois tem ela total acesso a todos os 

documentos relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas necessárias 

ao correto exame do pleiteado pelos fundistas” (REsp 1.108.034/RN, Rel. Min. 

Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.10.2009, DJe 25.11.2009).

2. O presente recurso especial repetitivo trata da consequência lógica pelo não 

cumprimento da obrigação imposta à CEF, qual seja, a possibilidade de aplicação 

de multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC.

3. É cabível a fixação de multa pelo descumprimento de obrigação de 

fazer (astreintes), nos termos do art. 461, § 4º, do CPC, no caso de atraso no 

fornecimento em juízo dos extratos de contas vinculadas ao FGTS.

4. A ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustifi cada do sujeito 

passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de 

enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve 

nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Precedentes: REsp 998.481/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, 

DJe 11.12.2009. AgRg no REsp 1.096.184/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe de 11.3.2009; REsp 1.030.522/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 19.2.2009, DJe 27.3.2009; REsp 836.349/MG, Rel. Min. José Delgado, DJ 

de 9.11.2006.

Recurso especial improvido para reconhecer a incidência da multa. Acórdão 

sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 

do Superior Tribunal de Justiça. (REsp 1.112.862/GO, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Primeira Seção, julgado em 13.4.2011, DJe 4.5.2011.)

Administrativo e Processual Civil. Fornecimento de medicamento. Omissão 

no acórdão. Inocorrência. Fixação de multa diária. Obrigações de dar e de fazer. 

Previsão legal.
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I - Não houve a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, eis que o Tribunal a 

quo julgou satisfatoriamente a lide, pronunciando-se sobre o tema proposto, que 

restou prequestionado.

II - A recorrente insurge-se contra o decisum do Tribunal a quo, sustentando 

que a hipótese (fornecimento de medicamento) é de obrigação de dar e não de 

fazer, afi rmando que não é permitido pela lei o estabelecimento de astreintes 

como meio de coerção para o cumprimento de obrigação de dar. I

III - Sucede que, por força do art. 461-A, § 3º, do CPC, o estabelecimento de 

multa pecuniária também tem aplicação nos casos de obrigações de dar, não 

devendo ser acolhido, dessa forma, o pleito formulado pela recorrente, fi cando 

patente que o CPC autoriza a fi xação das astreintes como meio coercitivo de 

cumprimento das prestações de qualquer das espécies de obrigações (fazer, não 

fazer e dar).

IV - Recurso especial improvido. (REsp 759.790/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 

Primeira Turma, DJ 10.4.2006.)

Pugna, por fi m, pelo provimento destes embargos de divergência.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos 

embargos de divergência em parecer cuja ementa transcrevo (fl . 1.802, e-STJ):

Processual Civil. Embargos de divergência no recurso especial. 1. Multa 

cominatória em cautelar de exibição de provas com o intuito de realização de 

perícia de informática. Impossibilidade. Arestos indicados como paradigmas. 

Ausência de similitude fática. 2. Insurgência quanto ao valor dos honorários 

arbitrados. Peculiaridades do caso concreto. Divergência não comprovada quanto 

ao ponto.

1 - Na espécie, a tese central da insurgência reside na divergência apontada 

pelo embargante quanto à possibilidade de fi xação de multa por descumprimento 

de liminar deferida em medida cautelar de produção de provas com o especial 

fi m de realização de perícia de informática.

2 - A análise dos precedentes indicados como paradigmas (Recursos Especiais 

n. 885.737/SE, 1.112.862/GO, 719.344/PE e 759.790/RS) revela a ausência de 

similitude fática entre os arestos, o que demonstra a inexistência da divergência 

autorizativa do manejo dos presentes embargos.

3 - Quando às alegadas divergências atinentes à fixação dos honorários 

sucumbenciais e do prequestionamento implícito, não há falar em divergência, 

pois os acórdãos colacionados não podem ser aproximados à espécie, dada a 

visível diferença entre as situações fáticas de cada acórdão.

4 - “(...) 1 - Inexiste a imprescindível similitude fática e jurídica entre os acórdãos 

que possibilite o conhecimento dos embargos de divergência, a teor do art. 
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266, § 3º, c/c art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 2 - Agravo Regimental a que se nega 

provimento. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.232.801/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Terceira Seção, julgado em 13.11.2013, DJe 21.11.2013).

5 - Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento 

dos embargos de divergência.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): A parte embargante 

apresentou memoriais em 20.2.2018.

Extrai-se da petição dos embargos de divergência quatro dissídios 

apontados pela parte embargante: (I) divergência sobre o cabimento de multa 

diária em medidas cautelares; (II) multa diária por descumprimento de ordem 

incidental; (III) cabimento de multa diária por descumprimento de ordem 

incidental; (IV) impossibilidade de fi xação de honorários exorbitantes; e (V) 

ausência de prequestionamento sobre a preclusão do direito de impugnar a 

multa.

A maioria deles, de uma forma ou de outra, envolve saber se é possível, ou 

não, aplicar multa diária na cautelar de exibição de documentos.

Resume-se, portanto, a controvérsia trazida por Tramontina e Vieira Ltda. 

à alegação de divergência quanto à possibilidade de fixação de multa por 

descumprimento de liminar deferida em medida cautelar de produção de prova.

Pois bem. Estes embargos de divergência não podem ser conhecidos.

O acórdão ora embargado, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, entendeu que não caberia estabelecer multa diária em desfavor 

da embargada Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos de Curitiba e Região 

Metropolitana (Unimed Curitiba), porquanto tal imposição seria descabida na 

ação de exibição de documentos, o que tornaria inexequível o título executivo 

originário de decisão judicial que fi xou a referida multa, verbis:

Cuida-se de entendimento fi rmado na premissa de que a multa cominatória, 

prevista nos artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada por lei 

para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação 

de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa.
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No caso dos autos, que versa sobre ação cautelar de antecipação de provas, 

a exemplo do que ocorre nas ações cautelares de exibição de documentos, o 

escopo não é o de assegurar, de pronto, o cumprimento antecipado ou defi nitivo 

de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa, 

mas sim o de preservar a própria prova, geralmente como medida preparatória 

para uma posterior ação judicial principal.

São, portanto, ambas medidas de natureza cautelar de cunho probatório (fl . 

1.625, e-STJ).

É verdade que o enunciado da Súmula 372 do STJ dispõe que: “Na ação de 

exibição de documentos, não cabe a aplicação da multa cominatória”.

Trata-se de orientação que esclarece que a multa cominatória com previsão 

nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil de 1973 deve incidir nas 

hipóteses que versem sobre cumprimento de obrigação de direito material de fazer, 

não fazer ou entregar coisa certa, a qual não se confunde com o cumprimento na 

ação cautelar de antecipação de provas (como a exibição de documentos, caso dos 

autos).

Corroboram a correção do acórdão ora embargado inúmeros precedentes 

desta Corte, tais como:

Agravo interno. Recurso especial. Ação cautelar de exibição de documentos. 

Cumprimento de sentença. Cominação de multa diária. Revisão. Possibilidade. 

Coisa julgada. Preclusão. Não ocorrência.

1. Em sede de ação cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação da 

multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973.

2. A jurisprudência do STJ fi rmou o entendimento no sentido de que o art. 

461 do CPC/1973 autoriza ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, 

afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insufi ciente ou excessivo, 

mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo que se falar em 

preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.673.131/SP, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 

4.12.2017.)

Processual Civil. Agravo interno. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Agravo 

em recurso especial. Ação cautelar de exibição de documentos. Multa diária. Trânsito 

em julgado. Afastamento. Possibilidade. Observância da Súmula n. 372 do STJ. 

Súmula 83 do STJ. Precedentes. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, 

devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário 
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do STJ na sessão de 9.3.2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No que se refere à aplicação de multa cominatória para o cumprimento da 

determinação judicial de exibição documentos, esta Corte sumulou entendimento 

segundo o qual “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa 

cominatória” (Súmula n. 372/STJ), bem como a multa cominatória prevista no art. 

461 do CPC comporta revisão, ainda que transitada em julgado.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de 

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, 

mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 817.270/SC, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27.4.2017, DJe 26.5.2017.)

Agravo interno no recurso especial. Ação de exibição de documentos. 

Imposição de multa cominatória. Impossibilidade. Preclusão. Não ocorrência. 

Agravo desprovido.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ).

2. O entendimento desta eg. Corte pacifi cou-se no sentido de que o artigo 

461 do Código de Processo Civil de 1973 permite ao magistrado, de ofício ou a 

requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar 

insufi ciente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, 

não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.402.310/PR, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7.2.2017, DJe 16.2.2017.)

Bem discerniu o relator do aresto embargado que o caso concreto não é 

de aplicação pura e simples da Súmula 372 do STJ, mas, principalmente, de 

falta de previsão legal, haja vista cuidar-se de mero ato processual integrativo do 

procedimento cautelar da produção antecipada de provas.

Destaque-se, ainda, que adotam a linha de entendimento no sentido de 

impossibilidade da aplicação de multa diária nesse tipo de cautelar, ainda que na 

hipótese de descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou 

coisa, os seguintes julgados:

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação 

incidental de exibição de documentos. Astreintes. Descabimento. Súmula n. 372/STJ. 

Decisão mantida.
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1. Conforme a jurisprudência desta Corte, é descabida a fi xação de astreintes 

em ação de exibição de documentos (Súmula n. 372/STJ).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 363.867/SC, 

Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20.10.2015, DJe 

26.10.2015.)

Agravo regimental em recurso especial. Ação de cobrança. Pedido incidental 

de exibição de documentos. Imposição de multa cominatória. Impossibilidade. 

Precedentes. Inconformismo da autora.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de 

documentos não cabe aplicar multa cominatória (Súmula 372 do STJ). Esse 

entendimento aplica-se, pelos mesmos fundamentos, para afastar a cominação de 

multa diária para forçar a parte a exibir documentos em medida incidental no curso 

de ação ordinária. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.310.944/SP, Rel. Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 24.9.2015.)

Recurso especial. Ação de conhecimento. Fase instrutória. Ordem incidental de 

exibição de documentos. Multa. Não cabimento.

1.- Não cabe aplicação de multa em caso de descumprimento de ordem incidental 

de exibição de documento ou coisa prevista nos artigos 355 a 363 do Código de 

Processo Civil, porquanto já prevêem especificamente os dispositivos legais a 

presunção fi cta em caso de recusa considerada ilegítima.

2.- Extensão do entendimento contido na Súmula 372/STJ às determinações 

incidentais de exibição de documento no processo, casos em que deverá ser 

observada a regra prevista no art. 359 do CPC.

3.- Recurso Especial provido. (REsp 1.245.961/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 

Terceira Turma, julgado em 14.2.2012, DJe 9.3.2012.)

Na espécie, incide a Súmula 168 do STJ, segundo a qual “não cabem 

embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no 

mesmo sentido do acórdão embargado”.

Ademais, os precedentes colacionados pela ora embargante não se prestam 

para embasar a suposta divergência, pois dizem respeito à previsão legal para 

cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou entregar 

coisa certa, ao passo que o caso dos autos é atinente ao cumprimento da ação 

cautelar de antecipação de provas.

A caracterização do dissenso pretoriano exige, contudo, demonstração 

efetiva da divergência entre o acórdão impugnado e o paradigma, esclarecendo-
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se as circunstâncias que identifi quem ou assemelhem os casos confrontados 

que tiveram pronunciamentos diametralmente opostos, o que não ocorreu na 

espécie.

Prejudicada a análise da divergência quanto à suposta exorbitância dos 

honorários advocatícios fi xados na origem, matéria esta que não foi objeto de 

debate de mérito no acórdão embargado.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.

INQUÉRITO N. 980-DF (2013/0373131-1)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Requerente: Justiça Pública

Requerido: Em apuração

EMENTA

Processual Penal. Inquérito. Pedido de arquivamento 

manifestado pelo Subprocurador-Geral da República, no exercício da 

função delegada pelo PGR. Delito de falsidade ideológica eleitoral. 

Art. 350 da Lei n. 4.737/1965. Origem. Depoimentos colhidos na 

Operação Apocalipse, defl agrada pela Polícia Civil de Rondônia. 

Disparidade entre versões de depoentes. Alegações não corroboradas 

por testemunhas. Ausência de prova documental. Inviabilidade do 

prosseguimento da investigação. Impossibilidade de objeção ao pleito 

de arquivamento formulado pelo Ministério Público. Art. 28 do CPP. 

Inaplicabilidade. Pedido de arquivamento deferido. Observados os 

termos do art. 18 do CPP.

I - Inquérito instaurado para apurar fatos que, em tese, 

confi gurariam a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral 

previsto no art. 350 da Lei n. 4.737/1965, noticiados pelo Ministério 

Público e Polícia Civil de Rondônia. Depoimentos colhidos durante a 

denominada Operação Apocalipse.
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II - Depois de efetivadas diversas diligências, o Ministério 

Público Federal consigna que, diante da disparidade entre as versões 

apresentadas nos depoimentos prestados e da não comprovação 

dos fatos noticiados, os quais não foram corroborados por provas 

testemunhal ou documental, mostra-se inviável o prosseguimento da 

investigação.

III - Pedido de arquivamento que deve ser deferido, nos termos 

postulados. Precedentes. (NC 65/PB, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 

DJ 13.11.2000; Ag.Reg.NC 86/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 

11.6.2001; NC 206/CE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 25.3.2002; 

RP 213/AM, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 20.11.2002, NC 198/

PB, Rel. Min. José Delgado, DJ 5.3.2003; RP 215/MT, Rel. Min. 

Franciulli Netto, DJ 9.12.2003; Inq 456/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, 

DJ 10.10.2005).

IV - Jurisprudência pacífi ca desta Corte Superior no sentido 

de que o pedido de arquivamento de inquérito formulado pelo 

Procurador-Geral da República, ou mesmo pelo Vice-Procurador-

Geral da República, nos casos em que ofi cia por delegação daquele, 

vincula o STJ, sendo inaplicável a disposição contida no art. 28 da lei 

adjetiva penal. Precedentes. Inq 473/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

DJe 27.11.2013; Inq 967/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

30.3.2015).

V - Pedido de arquivamento deferido, para o fi m de determinar 

o arquivamento do inquérito, observada a possibilidade de reabertura 

do procedimento, nos termos do art. 18 do CPP.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, A 

Corte Especial, por unanimidade, deferiu o pedido de arquivamento, nos termos 

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

Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, 

Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito 

Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, João Otávio de 

Noronha e Napoleão Nunes Maia Filho.
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Brasília (DF), 06 de dezembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 9.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de inquérito instaurado para 

apurar eventuais irregularidades no fi nanciamento da campanha eleitoral de 

Confúcio Aires Moura, em 2010, ao Governo do Estado de Rondônia, as quais 

foram noticiadas ao Ministério Público pela Polícia Civil daquele estado, em 

ofício instruído com cópias de depoimentos colhidos durante a denominada 

Operação Apocalipse.

Os fatos noticiados confi gurariam, em tese, a prática do crime previsto no 

art. 350 da Lei n. 4.737/1965.

Após realização de diversas diligências, o Parque Federal manifestou-se, às 

fl s. 230/240, tendo apresentado a seguinte conclusão e, ao fi nal, requerimento 

transcrito:

[...]

16. Diante, pois, da disparidade entre as versões apresentadas a cada 

depoimento prestado, e da não comprovação das alegações de Fernando Braga 

Serrão, Alberto Siqueira Ferreira e Izaías Alves, uma vez que não corroboradas por 

testemunhas, bem como por não terem sido apresentados quaisquer documentos 

referentes aos pagamento citados que possam ser vinculados a doações tidas por 

irregulares para a campanha de Confúcio Aires Moura em 2010, mostra-se inviável 

o prosseguimento da presente investigação.

17. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o arquivamento deste 

Inquérito, com a ressalva do art. 18 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): O Ministério Público Federal 

requer o arquivamento do presente inquérito por entender que se mostra 
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inviável o prosseguimento da investigação, diante da impossibilidade de serem 

corroboradas as notícias de fatos criminosos que deram início à apuração, apesar 

de realizadas diversas diligências para tal fi m.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífi ca no sentido de que o pedido 

de arquivamento de inquérito, peça de informação ou qualquer expediente 

revelador de notícia-crime formulado pelo Procurador-Geral da República, ou 

mesmo pelo Vice-Procurador-Geral da República, nos casos em que ofi cia por 

delegação daquele, vincula o STJ, sendo inaplicável a disposição contida no art. 

28 da lei adjetiva penal. Nesse sentido: STJ, Inq 473/GO, Corte Especial, DJe 

de 27.11.2013 e Inq 967/DF, Corte Especial, DJe 30.3.2015.

Verifi ca-se, assim, que o acolhimento da manifestação do MPF é medida 

que se impõe, nos termos, como postulada. Precedentes. (NC 65/PB, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, DJ 13.11.2000; Ag.Reg.NC 86/SP, Rel. Min. Cesar 

Asfor Rocha, DJ 11.6.2001; NC 206/CE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 

25.3.2002; RP 213/AM, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 20.11.2002, NC 

198/PB, Rel. Min. José Delgado, DJ 5.3.2003; RP 215/MT, Rel. Min. Franciulli 

Netto, DJ 9.12.2003; Inq 456/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 10.10.2005).

Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Parquet Federal para o 

fi m de determinar o arquivamento do presente inquérito, com fundamento nos 

arts. 34, XVII, e 219, I, ambos do RISTJ, c/c o art. 3º, I, da Lei n. 8.038/1990, 

observada a possibilidade de reabertura do procedimento, nos termos do art. 18 

do Código de Processo Penal.

É o voto.

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA N. 15.091-EX 

(2015/0322950-5)

Relator: Ministro Humberto Martins

Requerente: D P S

Requerente: E S

Advogada: Larissa Fonseca dos Santos e Silva - DF022766

Requerido: A DA S B

Advogado: Defensoria Pública da União - Curador Especial
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EMENTA

Direito Internacional Privado. Pedido de homologação de 

sentença estrangeira. Contestação. Alegação de ausência de prova 

de trânsito em julgado. Carimbo que comprova o fato. Situação 

defi nitiva. Ausência de citação no processo original. Inexistência de 

interesse em participar no processo estrangeiro. Citação no presente 

feito. Desinteresse evidente mitiga o óbice de citação. Adoção benéfi ca 

em sintonia com realidade consolidada. Precedentes.

1. Cuida-se de pedido de homologação de sentença de adoção 

de um menor brasileiro e estrangeiro por mãe brasileira, com 

consentimento do pai, o qual também possui cidadania dupla; a mãe 

biológica foi representada pela Defensoria Pública da União, a qual 

manejou dois óbices formais à homologação, assim como alega haver 

ofensa à ordem jurídica pátria.

2. Não há falar em ausência na prova do trânsito em julgado da 

sentença estrangeira, pois existe um carimbo aposto nela (fl . 15), com 

a devida tradução juramentada (fl . 21); ainda que houvesse dúvida, o 

caso dos autos bem evidencia que a adoção ocorrida no estrangeiro é 

defi nitiva e consolidada. Precedente: SEC 3.281/EX, Rel. Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, Corte Especial, publicado no DJe em 

19.12.2011.

3. O título judicial estrangeiro indica que não houve interesse 

da mãe biológica em participar do processo original, bem como não 

houve interesse dela em se manifestar no pleito de homologação, 

apesar de ter sido devidamente citada (fl . 70); a jurisprudência do STJ 

já fi rmou que o manifesto desinteresse em participar da lide pode 

acarretar a mitigação do óbice alegado pela requerida: SEC 6.396/

EX, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, publicado no 

DJe em 6.11.2014.

4. No caso dos autos, a sentença estrangeira frisa que a adoção é 

benéfi ca ao menor, bem como o contexto demonstra que a criança está 

inserida em uma unidade familiar, residindo no país estrangeiro desde 

tenra idade, em situação consolidada (fl s. 21-22); a Corte Especial 

do STJ possui jurisprudência favorável em prol da homologação de 

adoção, quando o menor reside no estrangeiro com a parte adotante 
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por muitos anos, em companhia de um dos pais biológicos: SEC 8.600/

EX, Rel. Ministro Og Fernandes, publicado no DJe em 16.10.2014.

5. Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do STJ tem o 

entendido ser possível a concretização da adoção sem a anuência de 

um dos pais biológicos se tal decisão jurídica for favorável ao interesse 

da criança. Precedentes: SEC 10.700/EX, Rel. Ministro Raul Araújo, 

publicado no DJe em 4.8.2015; e SEC 9.073/EX, Rel. Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, publicado no DJe em 24.9.2014.

6. Atendidos os requisitos dos arts. 960 e seguintes do Código 

de Processo Civil, bem como dos arts. 15 e seguintes da LINDB e os 

termos do RISTJ, deve ser homologada a sentença estrangeira.

Pedido de homologação deferido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, deferiu o pedido de homologação de sentença estrangeira, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de 

Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Mauro Campbell 

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer e Nancy Andrighi 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

de Noronha, Napoleão Nunes Maia Filho e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 07 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Vice-Presidente

DJe 23.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de pleito de homologação 

de sentença estrangeira ajuizado por D P S e E S, com fulcro no art. 105, I, “i”, 
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da Constituição Federal com o objetivo de incorporar ao ordenamento jurídico 

brasileira sentença de adoção prolatada na Suécia.

Friso que o feito tramita sob segredo de justiça.

Na petição inicial, a parte requerente explica que a controvérsia original 

diz respeito à ação de adoção que tramitou em Estocolmo, na qual se pediu o 

deferimento da adoção de menor, fi lho de E S, por D P S. O referido infante é 

fi lho biológico de E S com a requerida A DA S S B. Alega que a ação transitou 

no Tribunal de Justiça sueco em 2.12.2015. Defende que não haveria óbices à 

homologação. Juntou documentos (fl s. 4-28, e-STJ).

Proferido despacho no qual se determinou a juntada de documento para 

certifi car o alegado trânsito em julgado, bem como, se fosse o caso, o termo de 

anuência da mãe biológica em relação à adoção (fl . 32, e-STJ).

A parte juntou petição (fls. 36-39, e-STJ), na qual argumenta que a 

certifi cação do trânsito estaria comprovada por meio de carimbo na própria 

sentença (fl . 15, e-STJ) e que haveria tradução juramentada dos seus termos (fl . 

21, e-STJ).

Foi citada a parte requerida (fl . 70, e-STJ).

A parte requerida não ofertou contestação (fl . 76, e-STJ).

Foi notifi cada a Defensoria Pública da União para autuar no presente feito 

(fl . 78, e-STJ).

A Defensoria Pública da União ofertou contestação (fl s. 84-90, e-STJ). 

Alega óbices à homologação. O primeiro seria a ausência de prova de produção 

de carta rogatória no feito original para possibilitar a atuação da parte requerida; 

não haveria prova de revelia. Argumenta que não haveria a prova do trânsito em 

julgado. Defende que a sentença estrangeira violaria a ordem pública brasileira, 

pois o processo na Suécia seria incompatível com os ritos legais pátrios fi xados 

no art. 52 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Ministério Público Federal opinou em prol da juntada da certidão de 

nascimento do menor (fl . 95, e-STJ).

O feito foi distribuído (fl . 97, e-STJ).

Foi juntada réplica e pedido prazo para tradução juramentada da certidão 

de nascimento do menor (fl s. 111-133, e-STJ). A parte requerente alega que 

estaria comprovado o trânsito em julgado por meio de carimbo, da mesma 

forma que ocorre nas sentenças dos Estados Unidos da América. Argumenta 
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que a parte requerida se manteve inerte em relação ao processo original e ao 

presente pleito. Ainda, informa que foi realizado estudo psico-social pela justiça 

sueca e que este fi rmou que a adoção seria benéfi ca ao menor. Defende que 

tanto o pai biológico quanto a mãe adotante e a criança possuem nacionalidade 

sueca. E, ainda, que o menor mora com o pai biológico desde os dois meses de 

idade, tendo a guarda defi nitiva da criança sido deferida pela justiça brasileira.

Foi juntada certidão de nascimento do menor, com a sua tradução 

juramentada (fl s. 135-147, e-STJ).

A Defensoria Pública da União ofertou tréplica no feito (fl s. 154-157, 

e-STJ). Reitera que não teria havido participação da requerida no processo 

original e argumenta que a revelia não se aplicaria ao caso concreto, pois a 

ordem jurídica brasileira não a aceitaria em processos de adoção e de perda do 

pátrio poder. Defende que haveria violação da ordem jurídica, pois o art. 52 da 

Lei n. 8.069/1990 não teria sido observado. Por fi m, alega que não teria sido 

juntados os elementos de prova do estudo psicossocial.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer no qual opinou em prol da 

homologação. Transcrevo a ementa (fl . 159, e-STJ):

Sentença Estrangeira. Homologação no Brasil. Adoção. Requisitos atendidos. 

Comporta acolhida o pedido de homologação de sentença estrangeira que 

atende aos requisitos exigidos pelos artigos 216-A a 216-N, do RISTJ. Pelo 

deferimento do pedido de homologação da sentença estrangeira.

A parte requerente junta manifestação de anuência em relação ao parecer 

ministerial. Frisa que a sentença estrangeira evidencia ser adoção do menor 

no seu interesse. Defende que a mãe biológica reside no Brasil e que o menor 

– apesar de possuir dupla cidadania como o pai biológico – sempre morou na 

Suécia. Reitera que o menor convive por mais de dez anos com a adotante e que 

a situação estaria consolidada (fl s. 168-177, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser deferido o pedido 

de homologação.

Para que haja efi cácia no Brasil dos títulos judiciais - ou aquele que lhes 

sejam equivalentes - proferidos por órgãos judiciais ou administrativos de países 
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estrangeiros, impõe-se a homologação, tal como previsto no art. 960, caput e § 

1º, do Código de Processo Civil e na alínea “e” do art. 15 da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Inicialmente, faz-se imperioso verifi car o atendimento dos vários requisitos 

formais.

Do ponto de vista formal, existem duas alegações de óbices, trazidas pela 

parte requerida, representada pela assistência jurídica em curadoria de ausentes. 

O primeiro se referiria à alegação de ausência de comprovação do trânsito em 

julgado. O segundo óbice seria a ausência de participação da parte requerida no 

feito de origem.

Examino o primeiro argumento.

É sabido que o § 1º do art. 961 do Código de Processo Civil e a alínea “c” 

do art. 15 da LINDB exigem a comprovação do trânsito em julgado do título 

judicial. Isso ocorre porque os títulos estrangeiros homologáveis, por via de 

regra, precisam ser defi nitivos, estáveis. A Defensoria Pública da União contestou 

o feito e alegou que não haveria a comprovação do trânsito em julgado (fl . 87, 

e-STJ):

(...)

Ademais, não há, dentre as documentações fornecidas, nenhum elemento que 

indique o trânsito em julgado da sentença estrangeira apresentada. Não houve, 

portanto, o cumprimento deste requisito.

(...).

Todavia, o trânsito em julgado foi certifi cado por meio de carimbo no 

termos da sentença juntada (fl . 15, e-STJ), com a devida tradução juramentada 

(fl . 21, e-STJ). Há, ainda, chancela consular dos documentos em questão (fl . 17, 

e-STJ). A parte requerente assim explica em detalhes o trânsito em julgado (fl s. 

36-38, e-STJ):

(...)

A sentença a ser homologada está devida e integralmente acostada aos 

presentes autos (fl . 15/19), com a respectiva chancela consular brasileira (fl . 17), 

seguida de sua tradução juramentada (fl . 21/26).

No que se refere a certidão de trânsito em julgado, esclarece-se que o Tribunal 

Sueco, pelo qual foi emitida tal sentença, para atestar o trânsito em julgado de 
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qualquer de suas decisões (sentenças ou vereditos), apenas aposta um carimbo, 

conforme consta na sentença em questão (fl . 15).

Nesse ponto, pede antecipadamente maxima venia por transcrever na 

presente petição o conteúdo parcial da sentença a ser homologada bem como 

trecho da tradução juramentada, mas, por outro lado, tal medida se justifi ca pelo 

intuito de elucidar ao máximo a questão suscitada por Vossa Excelência.

(...)

Observa-se, portanto, que os termos suecos “Beslutet” (que signifi ca “sentença” 

em português, conforme tradução ofi cial) e “Domen” (que signifi ca “veredito” em 

português, conforme tradução ofi cial) estão descritos em uma única linha do 

carimbo da Corte Sueca.

Isso porque para a Corte Sueca, há certas peculiaridades, apenas quanto 

ao trâmite processual, para a emissão de “Beslutet” (“sentença”) e “Domen” 

(“veredito”), mas ambas decisões fi nais são passíveis de “har vunnit laga kraft” 

(que signifi ca “transitada em julgado” em português, conforme tradução ofi cial).

Por tal razão, referido termo sueco “har vunnit laga kraft” (“transitada em 

julgado”) consta em linha inferior aos termos “Beslutet” (“sentença”) e “Domen” 

(“veredito”).

Dessa feita, ao emitir a tradução juramentada do carimbo em questão, consta 

escrito expressamente em seu texto o hífen (-) separando o texto “[x] Sentença [ ] 

Veredito” do texto “transitada em julgado”.

Em outras palavras, o termo “transitada em julgado” é aplicado à sentença e ao 

veredito, a depender de qual estará assinalado.

Assim, diante das particularidades do carimbo sueco, documentos acostados 

aos autos e todo exposto, afi rma-se que a sentença (“Beslutet”) em homologação 

restou devidamente consignada como transitada em julgado (“har vunnit laga 

kraft”) em 02.12.2015.

(...).

Aliás, o parecer do Ministério Público Federal concorda com os argumentos 

acima indicados e, ainda, frisa que o contexto dos autos evidencia que a situação 

jurídica do processo original é defi nitiva (fl . 163, e-STJ):

(...)

O trânsito em julgado, por sua vez, encontra-se devidamente comprovado 

pelo carimbo aposto no corpo da sentença estrangeira, fl . (e-STJ) 15, cuja tradução 

atesta a qualidade fi nal do julgado, fl . (e-STJ) 21. Ressalte-se que essa Egrégia 

Corte Superior possui precedente no sentido da possibilidade de comprovação 
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do trânsito em julgado mediante demonstração da defi nitividade da sentença, o 

que pode ser extraído do contexto dos autos (...)

(...).

Nesse sentido, aliás, está fi rmada a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A exigência do trânsito em julgado prevista no art. 5º, III, da Resolução 

n. 9/2009, não impõe à parte a sua comprovação por meio de termo equivalente 

ao previsto na processualística pátria, mas que demonstre, por qualquer meio, 

ter havido a defi nitividade da decisão homologanda, que em outras palavras 

significa, que comprove a consagração induvidosa da coisa julgada. (...) 4. 

Requisitos atendidos, homologação deferida (SEC 3.281/EX, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 24.11.2011, DJe 19.12.2011.).

Foi atendido o requisito, portanto.

Passo ao segundo óbice, que seria a ausência de citação.

A tradução juramentada da sentença estrangeira bem indica que o Tribunal 

estrangeiro menciona que a parte requerida não teve interesse em atuar no 

processo original (fl . 21, e-STJ):

(...)

Para a mãe biológica de Eric Swenzen Júnior, Ariana da Silva Bessa, foi dada a 

oportunidade de se expressar sobre o caso. Ela não se manifestou sobre o caso.

(...).

No presente feito de homologação, a parte requerida foi citada e se recusou 

a atestar ciência, como informou o Ofi cial de Justiça (fl . 70, e-STJ):

Certidão

Certifi co e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado, me dirigi à 

Rua do Cajueiro em cima do salão “Nosso Stylo”, apartamento 01 prédio n. 01, 

aí chegando citei Ariana da Silva Bessa, a qual bem ciente de todo conteúdo do 

mandado, recebeu contrafé e copias que os integram, se recusando a exarar seu 

ciente.

Valença, 25 de novembro de 2016.

(...).

O Ministério Público Federal opina no sentido de que não falar em 

violação da ordem jurídica, pois houve a ciência inequívoca da parte requerida 

no processo original e no presente pedido de homologação (fl . 162, e-STJ):
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(...)

Dessa forma, verifi ca-se que a requerida encontra-se ciente tanto da adoção 

realizada no estrangeiro como do trâmite do processo ora em análise, razão 

pela qual não há qualquer vício formal quanto à eventual ausência de sua 

manifestação. Cumpre registrar, ademais, que a Defensoria Pública da União 

exerceu com zelo o encargo de curador especial da requerida.

(...).

A jurisprudência do STJ já firmou que o manifesto desinteresse em 

participar da lide pode acarretar a mitigação do óbice alegado pela requerida: 

SEC 6.396/EX, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, publicado 

no DJe em 6.11.2014.

Inexiste o referido óbice formal referido à citação.

No mais, os demais requisitos formais foram atendidos. Todos os 

documentos estão juntados, traduzidos por meio juramentado e possuem a 

devida chancela consular. Ainda, não existe nenhuma dúvida sobre a competência 

do Tribunal estrangeiro. O menor habita em sua jurisdição, assim como o pai 

biológico e a adotante. Logo, o inciso I do art. 963 do Código de Processo Civil, 

bem como a alínea “a” do art. 15 da LINDB estão atendidos.

Passo a aferir a última alegação de óbice à homologação.

Ela consistiria numa alegação de ofensa à ordem jurídica pátria nos termos 

do inciso VI do art. 963 do Código de Processo Civil e do caput do art. 17 da 

LINDB. A parte requerida argumenta que não teriam sido observados os ritos 

brasileiros para efetivação de uma adoção internacional, consubstanciados no 

art. 52 da Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).

Em um caso analogicamente aplicável, a Corte Especial do STJ já fi rmou 

jurisprudência favorável em prol da homologação de adoção, quando o menor 

reside no estrangeiro com a parte adotante por muitos anos:

(...) 2. As normas atinentes à adoção internacional, previstas na Convenção 

de Haia e incorporadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente, aplicam-se aos 

casos em que o adotante seja domiciliado fora do Brasil e seja necessário o 

deslocamento do adotando para outro país, bem como haja inserção completa 

em outra unidade familiar (ou seja, casos em que o adotando passe a conviver 

com novos pais). O presente caso, não obstante, trata de situação diversa: adoção 

unilateral (apenas pelo padrasto), quando o infante já vivia no mesmo território 
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do adotante, bem como em situação que não implicou a completa inserção em 

outra unidade familiar, pois a criança continuou convivendo com a mãe biológica. 

(...) 5. Pedido de homologação deferido (SEC 8.600/EX, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Corte Especial, julgado em 1º.10.2014, DJe 16.10.2014.).

É o caso dos presentes autos, no qual a sentença estrangeira indicou que a 

adoção ocorreu no interesse do menor. Cito (fl s. 21-22, e-STJ):

(...)

Daisy Pereira Swenzen requereu autorização judicial para adoção do fi lho de 

seu marido Erik Swenzen Júnior, (...). A requerente justifi cou para sua solicitação 

da forma como exposto a seguir. Ela morou junto com Eric Swenzen Júnior desde 

que ele tinha 2 anos e meio. Como o marido ficava ausente durante longos 

períodos por motivos de trabalho, ela foi a pessoa que mais esteve no cuidado 

direto pela criança. Criando-o como se ele fosse seu fi lho natural.

Eric Swenzen, marido de Daisy Pereira Swenzen, que havia recebido a guarda 

unilateral de Eric Swenzen Júnior, em 8 de maio de 2015, concordou com a 

adoção.

(...)

Na opinião da Corte Distrital de Sõndermalm, a adoção é benéfi ca para a Eric 

Swenzen Júnior.

(...)

Após a apreciação dos autos, a Corte Distrital faz saber que:

Se ntença

Daisy Pereira Swenzen recebeu a autorização para adoção de Eric Swenzen 

Júnior, 050316-2471.

Eric Swenzen Júnior torna-se então fi lho em comum de Eric Swenzen e Daisy 

Pereira Swenzen.

Justifi cativa

Segundo o parágrafo terceiro do capítulo 4 do Código Parental, um cônjuge 

pode adotar a criança do outro cônjuge desde que o cônjuge tenha dado seu 

consentimento. De acordo com parágrafo 5 a, capitulo 4, do Código Parental, não 

há exigência de que o(a) outro(a) genitor(a) dê seu consentimento desde que 
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este(a) último(a) não tenha parte na guarda da criança. Tal genitor(a) deverá ser 

ouvido nos termos do capítulo 4 parágrafo 10, se for o caso.

Dos autos observa-se que Eric Swenzen concordou que Daisy Pereira Swenzen 

o adote. Como Eric Swenzen tinha a guarda unilateral de Eric Swenzen Júnior, não 

há necessidade de ouvir a mãe biológica para que a adoção seja autorizada.

Esta Corte verifi cará, de adordo com o parágrafo sexto, capítulo 4, do Código 

Parental, se é apropriada a efetivação da adoção. Da análise observa-se que a 

adoção é benéfi ca para Eric Swenzen Júnior. Adicionalmente, foi verifi cado que 

o relacionamento entre Daisy Pereira Swenzen e Eric Swenzen Júnior é de uma 

profundidade que pode ser comparada ao relacionamento entre pais e fi lho. 

Não foi identificado nenhum impedimento para a realização da adoção. Os 

prerequisitos são favoráveis para autorização da solicitação.

(...).

Ademais, cabe frisar que o caso em questão é bem diferente do que está 

fi rmado no art. 52 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela 

trata de uma criança que, assim como o pai, possui dupla cidadania, sendo, ao 

mesmo tempo, brasileira e sueca. E, ainda, a mãe adotante também possui a 

cidadania sueca, sendo que todos residem naquele país, inclusive o infante.

A jurisprudência do STJ consolidou que é possível a concretização da 

adoção, mesmo sem o consentimento de um dos pais biológicos, em razão do 

claro interesse do menor.

A propósito:

“(...) 1. Nos termos do art. 45 do ECA, a adoção depende do consentimento 

dos pais ou do representante legal do adotando, de modo que tal consentimento 

pode ser dispensado quando os pais do menor forem desconhecidos ou tenham 

sido destituídos, por decisão judicial, do pátrio poder familiar. A essas hipóteses 

de dispensa a jurisprudência desta Corte de Justiça acrescentou mais uma, qual 

seja, quando, excepcionalmente, for constatada uma situação de fato consolidada 

no tempo que seja favorável ao adotando, conforme ocorre no caso em exame. 

(...) 3. Defere-se o pedido de homologação da sentença estrangeira” (SEC 10.700/

EX, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3.6.2015, DJe 4.8.2015.);

“(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende possível 

a adoção sem o consentimento de um dos pais quando a situação fática 

consolidada no tempo for favorável ao adotando, como na espécie. 3. Pedido de 

homologação deferido” (SEC 9.073/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Corte Especial, julgado em 17.9.2014, DJe 24.9.2014.).



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 30, (250): 23-85, Abril/Junho 2018 85

Não há falar, portanto, em ofensa à ordem jurídica brasileira.

Ante o exposto, defi ro o pedido de homologação.

É como penso. É como voto.





Primeira Seção





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.657.359-SP 

(2017/0037177-8)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Embargante: Quimica Amparo Ltda

Advogados: Jose Manoel de Arruda Alvim Netto e outro(s) - SP012363

Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim - SP118685

Helena de Oliveira Fausto - SP105061

Fernando Crespo Queiroz Neves - SP138094

Diego Vasques dos Santos - SP239428

Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo

Procurador: Valeria Martinez da Gama e outro(s) - SP108094

EMENTA

Tributário. ICMS. Operação interestadual. Diferencial de 

alíquota. Tredestinação da mercadoria. Responsabilização do vendedor. 

Boa-fé. Verifi cação. Necessidade.

1. A empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação 

da documentação fi scal pertinente e a demonstração de ter adotado as 

cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação interestadual 

realizada com o adquirente, afastando, assim, a caracterização de 

conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo 

pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a 

mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fi scal, não 

sendo dela exigível a fi scalização de seu itinerário.

2. A despeito da regularidade da documentação, se o fisco 

comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou de 

eventual ato infracional (fraude) para burlar a fi scalização, concorrendo 

para a tredestinação da mercadoria (mediante simulação da operação, 

por exemplo), poderá ela, naturalmente, ser responsabilizada pelo 

pagamento dos tributos que deixaram de ser oportunamente 

recolhidos.

3. Hipótese em que o acórdão estadual, por entender que a 

responsabilização da empresa vendedora independeria de sua boa-fé, 
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deve ser cassado, para que, em novo julgamento da apelação, decida a 

questão à luz da existência ou não desse elemento subjetivo.

4. Embargos de divergência providos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes 

Maia Filho, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 

justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília (DF), 14 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 19.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de embargos de divergência 

opostos por Química Amparo Ltda. contra acórdão proferido pela Segunda 

Turma desta Corte, Relator Ministro Herman Benjamin, assim ementado 

(e-STJ fl . 1.758):

Processual Civil e Tributário. Violação do art. 535 do CPC/1973 não confi gurada. 

ICMS. Recolhimento do tributo por operação interestadual. Verificação 

de que a mercadoria não deixou o Estado de origem. Diferença de alíquota. 

Responsabilidade do vendedor. Inoponibilidade da Cláusula Fob (free on board) 

ao Fisco. Multa por descumprimento de obrigação acessória. Fundamento não 

atacado. Súmula 283/STF.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do 

CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu 

fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser 

considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou jurisprudência no sentido de que a 

Cláusula FOB não pode ser oposta pelo vendedor ao Fisco no intuito de exonerá-
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lo do pagamento do tributo devido, à luz do que dispõe o art. 123 do CTN. 

Precedentes: REsp 886.695/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 6.12.2007, DJ 14.12.2007; REsp 896.045/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 18.9.2008, DJe 15.10.2008; EDcl no REsp 37.033/SP, 

Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 15.9.1998, DJ 3.11.1998.

3. A Corte local, acerca da responsabilidade da recorrente pelo pagamento de 

multa por infração à lei tributária, assim se posicionou: “A multa punitiva é devida 

pela embargante, que, como se disse, descumpriu obrigação acessória, ainda que 

tenha agido de boa-fé. Não houve erro da capitulação da punição, inaplicável o 

art. 527, I, c, do RICMS, já que o art. 527, I, g, se refere à situação específi ca dos 

autos (‘falta de pagamento de imposto, quando, indicado outro Estado como 

destino da mercadoria, esta não tiver saído do território paulista’)” (fl s. 1.394-

1.395, e-STJ).

4. Todavia, tal fundamento não foi impugnado nas razões do Recurso Especial. 

Sendo capaz de manter, por si só, o acórdão recorrido. Incide, por analogia, o 

óbice da Súmula 283/STF.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Rejeitados aos aclaratórios (e-STJ fl s. 1.788/1.793).

A embargante, às e-STJ fl s. 1.799/1.858, aduz que o aresto recorrido 

dissentiu de dois julgados da Primeira Turma, sintetizados nas seguintes 

ementas:

Tributário. Recurso especial. Venda de combustível a outro Estado da 

Federação. Recolhido o ICMS pela alíquota interestadual de 7%. Responsabilidade 

tributária. Art. 121, I e II, do CTN. Exigência de anterior demonstração de 

solidariedade (art. 124, I e II, do CTN) ou conduta infracional apta a gerar vínculo 

jurídico (art. 135, caput, do CTN). Ausência de comprovação.

1. Analisa-se no presente feito a possibilidade de o Fisco paulista, sem 

investigar a boa-fé do vendedor, exigir dele o ICMS com base na alíquota interna, 

pelo fato de o produto vendido (álcool hidratado) não ter chegado regularmente 

a outra unidade da Federação (Bahia).

2. O principal fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para manter a 

cobrança da alíquota interna consistiu no fato de que “[a] infração se consuma 

com a mera conduta, que efetivamente causou prejuízo ao erário público”.

3. Para explicar a imposição foi invocado o artigo 136 do CTN, como suporte 

da pretendida responsabilidade tributária. Todavia, o citado diploma legal é 

esclarecedor no sentido de que a responsabilidade por infrações da legislação 

tributária independe da intenção do agente ou do responsável dos efeitos do 

ato. No caso concreto, todavia, o Fisco não conseguiu identifi car o “agente ou 

responsável” da destinação diversa da mercadoria constante da Nota Fiscal.
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4. No caso concreto, o Fisco paulista, em verdade, busca a tributação do 

ICMS, pela alíquota interna, em face de a mercadoria ter sido desviada de seus 

destino fi nal, com possível venda no próprio estado. No entanto, não conseguiu 

demonstrar que a recorrente tenha realizado essa operação fraudulenta, 

circunstância essa indispensável à caracterização do próprio sujeito passivo que 

praticou o fato econômico empregado na aplicação da alíquota interna.

5. É incontroverso que, na operação comercial, foram cumpridas todas as 

exigências fi scais, com a emissão das respectivas notas de venda.

Nesse contexto, não há como exigir da vendedora outras provas, que a ela não 

incumbe; não bastando presumir a simulação quanto ao destino das mercadorias.

6. Recurso conhecido e provido para afastar a exigência fiscal de que a 

recorrente pague a diferença entre as alíquotas de ICMS incidente nas operações 

internas (REsp 1.305.856/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 11.06.2013, DJe 26.06.2013).

Processual Civil e Tributário. Inocorrência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 

Não há responsabilidade tributária do vendedor, na hipótese de tresdestinação 

de álcool hidratado, se regularmente vendido e entregue ao transportador pré-

credenciado. Art. 121, I e II do CTN. Responsabilidade tributária emergente. 

Exigência de anterior demonstração de solidariedade (art. 124, I e II do CTN) 

ou conduta infracional apta a gerar o vínculo jurídico (art. 135, caput do CTN). 

Recurso especial da cooperativa conhecido e provido.

1. Neste caso, tem-se como fora de dúvida que a Coopersucar não reveste 

a condição de contribuinte, quanto à diferença da alíquota de ICMS, porque 

o correspondente fato gerador, praticado ou ocorrido no mundo empírico (a 

alegada tresdestinação da mercadoria vendida, que não chegou ao seu destino, 

fora dos limites estaduais paulistas) não lhe pode ser imputado pessoal e 

diretamente (art. 121, I do CTN) e, na verdade, o Fisco sequer lhe faz realmente 

essa imputação.

2. Mas cabe examinar, porém, se a Coopersucar, neste caso, em face daquela 

alegada tresdestinação, revestiria, a condição de responsável tributário (art. 121, II 

do CTN), que igualmente lhe atribuiria - se ocorrente - o dever jurídico de pagar o 

tributo pretendido pela Fazenda Paulista.

3. Na defi nição do art. 121, II do CTN, o responsável tributário é aquele que, 

sem revestir a condição de contribuinte, seja ex vi legis obrigado a satisfazer o 

dever jurídico de pagar o tributo; a refl exão sobre o fundamento da emergência 

da responsabilidade tributária - de quem não reveste a condição de contribuinte 

- pelo pagamento de tributos.

4. No caso de cometimento de infrações, alvitra-se a chamada (e abominável) 

responsabilidade tributária objetiva, que se ancoraria (no dizer dos que a 

sustentam) no art. 136 do CTN, mas essa sugestão é absolutamente contrária 
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aos princípios do Direito Público moderno e, em especial, ao sistema do CTN, 

porquanto esse Código proclama, nos seus arts. 108, IV e 112, que a interpretação 

da lei tributária se fará com a aplicação da equidade e do princípio in dubio pro 

contribuinte, conforme já assinalou o preclaro Ministro Teori Albino Zavascki (REsp 

494.080/RJ, DJ 16.11.2004).

5. Insigne Ministro Luiz Fux, ao analisar esse mesmo tema, sob a sistemática 

do art. 543-C do CPC (REsp 1.148.444/MG, DJe 27.04.2010), consignou no seu 

voto, para asseverar a indispensabilidade do elemento subjetivo na conduta do 

obrigado tributário.

6. Não tendo efetivamente a Coopersucar praticado nenhuma infração 

tributária - tanto que o Fisco Paulista nada lhe imputou, nesse sentido, e 

também sequer a autuou sob tal fundamento - não há como atribuir-lhe, sem a 

demonstração da necessária conduta ilícita, a alegada responsabilidade pela dita 

infração (a mencionada tresdestinação da mercadoria); a orientação de que, em 

casos assim, não surge a responsabilidade tributária, já foi adotada pelo egrégio 

STJ, pela voz dos seus mais eminentes julgadores.

7. Recurso Especial conhecido e provido para afastar a exigência fi scal de que 

a Coopersucar pague ao Fisco Paulista o que corresponder à diferença entre as 

alíquotas do ICMS incidente nas operações internas (dentro do Estado de São 

Paulo) e as que destinam álcool hidratado a comprador localizado no Estado da 

Bahia.

Inverte-se o ônus da sucumbência (REsp 1.574.489/SP, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21.09.2017, DJe 03.10.2017).

Pugna pelo provimento do recurso “para que prevaleça a tese dos acórdãos 

paradigmas, isto é, a de que não se pode responsabilizar o contribuinte-vendedor 

de boa-fé pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS da saída da 

mercadoria do Estado de São Paulo, julgando-se procedentes os embargos à 

execução fi scal, invertendo-se, ainda, os ônus processuais” (e-STJ fl  1.810).

Por meio de decisão proferida em 06.12.2017, admiti estes embargos de 

divergência para discussão (e-STJ fl s. 1.867/1.870).

Impugnação apresentada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, 

pela qual defende que: (a) “de acordo com as autoridades fi scais, a autora 

teria simulado venda interestadual de mercadorias a contribuinte localizada 

no Ceará, quando, na verdade, as mercadorias foram ‘internadas’ em nosso 

Estado, conforme demonstram a ausência de registro nessas operações nos 

livros comerciais da destinatária e na fi scalização de fronteira do fi sco cearense”; 

(b) “o material probatório produzido durante a fase administrativa demonstra 

que houve simulação de venda a contribuinte localizada em outro Estado da 
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Federação, ocorrendo a chamada ‘internação’ das mercadorias no território do 

nosso Estado”; e (c) “o Superior Tribunal de Justiça fi rmou jurisprudência no 

sentido de que a Cláusula FOB não pode ser oposta pelo vendedor ao Fisco no 

intuito de exonerá-lo do pagamento do tributo devido, à luz do que dispõe o art. 

123 do CTN”.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme relatado, a empresa 

embargante suscita a ocorrência de divergência interna entre as Turmas de 

Direito Público sobre a responsabilização do vendedor de boa-fé pelo pagamento 

do diferencial de alíquota do ICMS, entre a interestadual efetivamente paga e 

a interna exigida pelo fi sco, em razão de a mercadoria não ter chegado no 

informado Estado de destino do comprador.

Acerca desse tema, tenho que a divergência jurisprudencial foi 

sufi cientemente demonstrada.

Com efeito, do acórdão embargado, que confi rmou o julgado estadual 

então recorrido, é possível depreender o entendimento de que, nas operações 

interestaduais, o vendedor, ainda que de boa-fé, não se desonera da 

responsabilidade de comprovar a entrega da mercadoria declarada, sob pena 

de ser obrigado ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, tendo em 

vista que a alegada cláusula FOB (Free on Board) não vincula o fi sco. É o que se 

retira dos seguintes trechos do voto condutor exarado pelo eminente Ministro 

Herman Benjamin (com grifos adicionados):

Todavia, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou 

(fl s. 23-26, e-STJ, grifos no original):

Os embargos de declaração também não podem ser utilizados para 

mero reforço de prequestionamento, descabidos quando da questão 

tenha sido decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado todas as 

questões relevantes para o julgamento do recurso nada mais precisa ser a 

ela acrescentado. E isso ocorreu no caso concreto, uma vez que o acórdão 

consignou que “no auto de infração e no processo administrativo tributário 

não há sequer menção a ocorrência de fraude, dolo ou simulação na 

conduta da embargante. Por isso, ao contrário do pretendido pela Fazenda 

do Estado, não é aplicável o art. 173, I, do CTN” (fl . 1.053). Assinalou, também, 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (250): 87-211, Abril/Junho 2018 95

que “ainda que a apelante tenha agido de boa-fé, não há como aplicar às 

operações em discussão a alíquota prevista para operações interestaduais com 

pretendido, pois os autos não contém prova do ingresso das mercadorias no 

estabelecimento do comprador em Minas Gerais” (fl . 1.054) e, por isso, “a multa 

punitiva é devida pela apelante, que, como se disse, descumpriu obrigação 

acessória, ainda que tenha agido de boa-fé” (fl s. 1.054/1.055). Por fi m, era 

mesmo descabido pronunciamento sobre “compensação dos honorários 

também cobrados nos autos da execução fi scal”, uma vez que se trata de 

ações autônomas. Não existe omissão ou obscuridade no acórdão. Percebe-

se que as embargantes pretendem rediscutir questões já examinadas no 

julgado. Os embargos não se prestam a tal fi nalidade.

A irresignação da insurgente com o conteúdo do julgamento não diz respeito 

à existência de omissão, obscuridade ou contradição.

[...]

Quanto à questão da responsabilidade da recorrente pelo pagamento do 

tributo, o Superior Tribunal de Justiça fi rmou jurisprudência no sentido de que a 

Cláusula FOB não pode ser oposta pelo vendedor ao Fisco no intuito de exonerá-

lo do pagamento do tributo devido, à luz do que dispõe o art. 123 do CTN.

Já ambos os arestos paradigmas, partindo de contextos fáticos muito 

semelhantes, apresentaram conclusões opostas à encontrada pelo acórdão 

embargado.

No julgamento do REsp 1.305.856/SP, ocorrido em 11.06.2013, o relator, 

eminente Ministro Benedito Gonçalves, identifi cou que a controvérsia discutida 

naquele lide era sobre “a possibilidade de o Fisco paulista, sem investigar a boa-

fé do vendedor, exigir dele o ICMS com base na alíquota interna, pelo fato de 

o produto vendido (álcool hidratado) não ter chegado regularmente a outra 

unidade da Federação (Bahia)”. O voto de Sua Excelência, acompanhado à 

unanimidade pela Primeira Turma, concluiu que, “tendo o vendedor agido de 

boa-fé, entregando a mercadoria, emitindo a correspondente nota fi scal, não 

pode ser responsabilizado pela eventual destinação diversa da carga, ocorrida 

em possível conluio entre as partes que lhes são estranhas (transportador e 

comprador). O Fisco estadual não alega e nem comprova qualquer conduta 

ilícita cometida pelo então vendedor; nesse caso, a operação deve ser tributada 

na origem pela alíquota interestadual”.

No segundo aresto apontado, REsp 1.574.489/SP, julgado em 21.09.2017, 

de relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, nota-se que 

a controvérsia era de mesma natureza, dado que, naqueles autos, “a autuação 
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fi scal originária tem por suporte o fato de o álcool hidratado vendido pela 

Coopersucar não haver sido entregue nos seus destinos (Estado da Bahia), não se 

sabendo que rumo tomou; ao ver do Fisco Paulista, isso é o quanto basta para 

exigir da empresa vendedora a parcela do tributo resultante da diferença entre a 

alíquota interna e a alíquota efetivamente aplicada”. Nesse julgamento, também 

tomado por unanimidade de voto, fi cou assentado que, “não tendo a Coopersucar 

praticado nenhuma infração tributária – tanto que o Fisco Paulista nada lhe 

imputou, nesse sentido, e também sequer a autuação sob tal fundamento –, não há 

como atribuir-lhe, sem a demonstração da necessária conduta ilícita, a alegada 

responsabilidade pela dita infração (a mencionada tredestinação da mercadoria); 

a orientação de que, em casos assim, não surge, a responsabilidade tributária, já 

foi adotada pelo egrégio STJ, pela voz dos seus mais eminentes julgadores”.

Conheço, portanto, do recurso.

Quanto ao mérito, coaduno-me com a orientação consignada nos arestos 

apontados como paradigmas, para concluir que a empresa vendedora de 

boa-fé que, mediante a apresentação da documentação fi scal pertinente e a 

demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencie a regularidade 

da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a 

caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada 

pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria 

não ter chegado ao destino declarado na nota fi scal, não sendo dela exigível a 

fi scalização de seu itinerário.

Entretanto, a despeito da regularidade da documentação, se o fisco 

comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou de 

eventual ato infracional (fraude) para burlar a fi scalização, concorrendo para a 

tredestinação da mercadoria (mediante simulação da operação, por exemplo), 

poderá ela, naturalmente, ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos que 

deixaram de ser oportunamente recolhidos.

Amparo minha convicção, primeiro, nos fundamentos bem lançados pelos 

eminentes relatores dos acórdãos ora indicados como paradigmas, os quais, para 

evitar tautologia, transcrevo a seguir:

REsp 1.305.856/SP, relator o eminente Ministro Benedito Gonçalves:

Para explicar a imposição, como feito, foi invocado o artigo 136 do CTN, como 

suporte da pretendida responsabilidade tributária. Confi ra-se, por pertinente, a 

redação do referido dispositivo:
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[...]

Todavia, o citado diploma legal é esclarecedor no sentido de que a 

responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do 

agente ou do responsável dos efeitos do ato. No caso concreto, todavia, o Fisco 

não conseguiu identifi car ao agente ou responsável da destinação diversa da 

mercadoria constate da Nota Fiscal.

É incontroverso que, na operação comercial, foram cumpridas todas as 

exigências fi scais, com a emissão das respectivas notas de venda. Nesse contexto, 

não há como exigir da vendedora outras provas, que a ela não incumbe; não 

basta presumir-se ter havido simulação quanto ao destino das mercadorias.

No caso concreto, o Fisco paulista, em verdade, busca a tributação do ICMS, pela 

alíquota interna, em face de a mercadoria ter sido desviada de seu destino fi nal, 

com possível venda no próprio estado. No entanto, não conseguiu demonstrar 

que a recorrente tenha realizado essa operação fraudulenta, circunstância essa 

indispensável à caracterização do próprio sujeito passivo que praticou o fato 

econômico empregado na aplicação da alíquota.

[...]

Assim, embora o artigo 136 do Código Tributário Nacional - CTN diga que a 

responsabilidade por infrações independe da extensão dos efeitos do ato, não 

se deve perder de vista o que dispõe o art. 112 do Código Tributário Nacional - 

CTN (Leandro Paulsen, Direito Tributário, Ed. Livraria do Advogado, 2006, págs. 

1.053/1.054).

Registra-se também que a responsabilidade tributária de quem não reveste 

a condição legal de contribuinte, tal como previsto no art. 121, I, do CTN, 

depende da expressa previsão normativa, como previsto no art. 121, II, do mesmo 

diploma legal, porém não pode ser aleatória ou arbitrária, mas deve calcar-se na 

solidariedade obrigacional (art. 124, I e II, do CTN) ou na ocorrência da infração, 

como preconiza o art. 135 do CTN. Situação essa pelo menos não comprovada 

pelo Fisco estadual.

REsp 1.574.489/SP, relator o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho:

Quanto ao núcleo da demanda, observa-se que aqui se discute o importante 

tema da sujeição passiva tributária e convém recordar que essa sujeição - ou 

a subordinação à exigência de pagamento de tributo - somente decorre de 

duas situações que se podem confi gurar, relativamente à sujeição, conforme se 

dispuser em lei: (i) a condição do contribuinte e (ii) a condição de responsável, 

sendo que cada uma dessas duas situações tem o seu perfi l traçado em normas 

legais de hierarquia complementar (art. 121 do CTN).

A condição de contribuinte da obrigação principal (contraposta à noção de 

obrigação acessória) é de apreensão mais cômoda e mais fácil, porquanto o seu 
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conceito normatizado é praticamente desenturvado de dúvidas: o art. 121, I do 

CTN defi ne-o como aquele que tenha relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador ou, em outras palavras, aquele que realiza no 

mundo empírico ou no universo dos fatos verifi cáveis (históricos ou concretos) o 

comportamento que a lei tributária válida e previamente defi ne como gerador do 

dever jurídico de pagar tributos.

[...]

Pois bem; neste caso, tem-se como fora de dúvida que a Coopersucar não 

reveste a condição de contribuinte, quanto à diferença de alíquota de ICMS, 

porque o correspondente fato gerador, praticado ou ocorrido no mundo empírico 

(a alegada tresdestinação da mercadoria vendida, que não chegou ao seu 

destino, fora dos limites estaduais paulistas) não lhe pode ser imputado pessoal e 

diretamente (art. 121, I do CTN) e, na verdade, o Fisco sequer lhe faz realmente essa 

imputação.

Mas cabe examinar, porém, se a Coopersucar, neste caso, em face daquela 

tresdestinação, revestiria, a condição de responsável tributário (art. 121, II do 

CTN), que igualmente lhe atribuiria - so ocorrente - o dever jurídico de pagar o 

tributo pretendido pela Fazenda Paulista.

Na defi nição do art. 121, II do CTN (já citado) responsável tributário é aquele 

que, sem revestir a condição de contribuinte, seja ex vi legis obrigado a satisfazer 

o dever jurídico de pagar o tributo; a refl exão sobre o fundamento da emergência 

da responsabilidade tributária - de quem não reveste a condição de contribuinte - 

pelo pagamento de tributos, mostra que essa responsabilidade pode decorrer de 

duas causas diferentes:

(I) a primeira causa da responsabilidade tributária é a solidariedade, que 

deriva, por sua vez, de duas vertentes, a saber: (a) a presença de interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (art. 

124, I do CTN), e (b) a designação legal expressa (dessa responsabilidade), 

ainda que, por acaso, não ocorra o tal interesse comum (art. 124, II do CTN);

(II) a segunda causa de responsabilidade tributária, imputável a quem não é 

contribuinte, será, sem dúvida alguma, o cometimento de infrações, apuradas 

em processo administrativo fi scal regular (art. 135 do CTN), em cuja seara não 

vigora a atribuição apenas objetiva, exigindo-se, ao contrário, o elemento 

moral ou subjetivo.

Comentando a primeira hipótese de solidariedade tributária (art. 124, I do 

CTN), diz o eminente Professor HUGO DE BRITO MACHADO que ela decorre de 

norma geral tributária, aplicável a todos os tributos, mas o seu alcance, todavia, 

tem sido posto em dúvida (Comentários ao CTN, vol. II, São Paulo, Atlas, p. 460); e 

observa o respeitado mestre tributarista cearense que a existência de interesse 

comum é situação que somente em cada caso pode ser examinada, alertando, 
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porém, que nem pode a lei dizer que há interesse comum neste ou naquela 

situação, criando presunções (op. cit., p. 464).

Quanto à segunda hipótese de solidariedade tributária (art. 124, II do CTN), 

adverte o mesmo notável doutrinador que à primeira vista, parece que o legislador 

tem a liberdade de designar quaisquer pessoas como solidariamente obrigadas 

ao pagamento do tributo, mas anota com destaque que não é assim, porém, 

porque a interpretação dessa norma, como de qualquer norma jurídica, há de ser 

feita sem desconsideração do sistema em que encarta e especialmente das normas 

hierarquicamente superiores (op. cit., p. 464).

Concluindo a sua lição, observa o notável jurista do Ceará que não é permitido 

ao legislador atribuir responsabilidade tributária a quem não esteja, ainda que 

indiretamente, relacionado ao fato gerador da obrigação respectiva, mesmo que essa 

atribuição seja fundada no não cumprimento do dever jurídico por aquele a quem é 

feita (op. cit., p. 466).

É bem verdade que, no caso de cometimento de infrações, alvitra-se a chamada 

(e abominável) responsabilidade tributária objetiva, que se ancoraria (no dizer 

dos que a sustentam) no art. 136 do CTN, mas essa sugestão é absolutamente 

contrária aos princípios do Direito Público moderno e, em especial, ao sistema do CTN, 

porquanto esse Código proclama, nos seus arts. 108, IV e 112, que a interpretação 

da lei tributária se fará com a aplicação da equidade e do princípio in dubio pro 

contribuinte, conforme já assinalou o preclaro Ministro Teori Albino Zavascki:

Apesar da norma tributária expressamente revelar ser objetiva a 

responsabilidade do contribuinte, ao cometer um ilícito fi scal (art. 136 do CTN), 

sua hermenêutica admite temperamentos, tendo em vista que os arts. 108, 

inciso IV e 112 do CTN permitem a aplicação da equidade e a interpretação a lei 

tributária segundo o princípio do in dubio pro contribuinte (REsp 494.080-RJ, 

DJU 16.11.2004).

O insigne Ministro Luiz Fux, ao analisar esse mesmo tema, sob a sistemática do 

art. 543-C do CPC, consignou no seu voto, para asseverar a indispensabilidade do 

elemento subjetivo na conduta do obrigado tributário, o seguinte:

A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no 

momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente 

à assunção da regularidade do alienante, cuja verifi cação de idoneidade 

incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, 

segundo o qual salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim, 

uma vez caracterizada a boa-fé do adquirente em relação às notas fi scais 

declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora 

efetivamente realizado), revela-se legítimo o aproveitamento dos créditos 

de ICMS (REsp 1.148.444-MG, DJe 27.04.2010).
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Por conseguinte, não se detecta, neste caso, a presença dos elementos 

necessários à caracterização de sua condição de responsável tributário, imputável 

à Coopersucar, porquanto não lhe pode ser atribuída, de modo algum, a 

responsabilidade pela não chegada aos seus destinatários, da mercadoria que 

regulrmente lhes vendeu, tendo tomado, aliás, como lhe competia, todas as 

precauções legais quanto à qualifi cação do transportador, ou seja, consumado 

a operação de venda dentro das exigências postas pelas autoridades competentes.

Embora desnecessário, em reforço a essas brilhantes fundamentações, 

acresço que a venda interestadual em comento é típica operação comercial com 

expressa previsão no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, 

que impõe aos dois sujeitos desse negócio responsabilidades tributárias diversas, 

cabendo ao vendedor o recolhimento do ICMS ao estado de origem pela 

alíquota interestadual e ao comprador o pagamento referente ao diferencial de 

alíquota para o estado de destino.

Considerando o arquétipo constitucional desse tipo de operação mercantil, 

realizada a venda de boa-fé, constatada mediante a verificação de adoção 

de precauções comerciais de estilo, com a regular entrega da mercadoria, 

escrituração do negócio e pagamento do ICMS pela alíquota interestadual, 

tenho por encerradas as obrigações tributárias por parte do vendedor.

Muito embora seja certo que as convenções particulares não vinculam o 

fi sco quanto à identifi cação da responsabilidade tributaria (art. 123 do CTN), 

saliento que a cláusula relativa à responsabilidade do frete pelo comprador 

denominada de Free on Board (FOB) não infi rma a realização do negócio 

praticado pelo vendedor de boa-fé, nem o obriga a perseguir o itinerário da 

mercadoria, porquanto essa tarefa é privativa do exercício do poder de polícia 

pela autoridade fi scal e, por isso, indelegável.

Como já afi rmado nos arestos indicados como paradigmas, não há previsão 

na Carta Política ou no CTN que autorize a responsabilização do vendedor 

de boa-fé pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS por eventual 

tredestinação da mercadoria.

O que antes era implícito, agora, após a Emenda Constitucional n. 

87/2015, está expresso no texto constitucional (art. 155, § 2º, VIII, “a”), ou 

seja, é do comprador contribuinte do imposto a responsabilidade tributária 

pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS. Se o comprador deu à 

mercadoria destinação diversa do contratado, levando-a para outro estado que o 

não declarado ou mesmo a tendo revendido no próprio estado de origem, caberá 
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a ele, e não ao vendedor de boa-fé, responder perante o fi sco competente para 

complementar o valor do imposto devido.

A responsabilidade por infração (art. 136 do CTN) também não alcança 

o vendedor de boa-fé, pois, conforme já bem ponderado pelo preclaro Ministro 

Benedito Gonçalves, sua confi guração exige que o fi sco identifi que o agente ou 

responsável pela tredestinação, não sendo possível atribuir sujeição passiva por 

mera presunção, competindo à autoridade fi scal, de acordo com os arts. 116 e 

142 do CTN, espelhar o princípio da realidade no ato de lançamento, expondo 

os motivos determinantes que a levaram à identifi cação do fato gerador e o 

respectivo responsável tributário.

Não é demais lembrar que grande volume de operações interestaduais 

se realiza por grandes empresas vendedoras (indústria química, no caso), as 

quais entabulam negócios com inúmeros compradores sediados em diversas 

unidades da Federação, de modo que não se mostra razoável atribuir às empresas 

vendedoras um novo ônus tributário relacionado com a efetiva entrega da 

mercadorias nos destinos informados pelo compradores, mormente quanto o 

negócio é encetado com a cláusula FOB, em que o frete se dá por conta e risco 

do comprador. Pensar de maneira diferente, para reconhecer a responsabilidade 

objetiva das empresas vendedoras de boa-fé, representa, na prática, impor mais 

um ônus fi nanceiro a esse empresário, que injustamente passará a ser garantidor 

da Administração para cobrir prejuízos na realidade provocados por infrações 

cometidas por outras empresas, situação que, ao cabo, apenas agravará o já 

elevado “risco país”.

No presente caso, observo que o acórdão estadual partiu da premissa de 

que seria irrelevante perquirir a boa-fé da empresa vendedora para lhe imputar 

a responsabilidade pelo pagamento do diferencial de alíquota. Vide (e-STJ fl . 

1.394):

Ainda que a embargante tenha agido de boa-fé, não há como aplicar às 

operações em discussão a alíquota prevista para operações interestaduais com 

pretende, pois os autos não contêm prova do ingresso das mercadorias no 

estabelecimento comprador em Minas Gerais. Vieram aos autos apenas notas 

fi scais e comprovantes de pagamento, insufi cientes para demonstrar a efetiva 

saída dos bens do Estado de São Paulo. A prova do efetivo ingresso é justamente 

o documento que a embargante diz não possuir.

Em face dessa motivação, o Tribunal de origem deixou de analisar as 

alegações da empresa, contidas na exordial dos embargos à execução, e as da 
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Fazenda estadual, constantes na impugnação (e-STJ fl . 443) e agora repetidas 

nas contrarrazões dos embargos de divergência, que discordam quanto à boa-fé 

nas vendas autuadas.

Nesse contexto, tenho que a apelação deve ser novamente julgada pela 

Corte a quo, para que decida a questão da responsabilidade tributária com base 

na existência ou não de boa-fé da empresa vendedora.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência, para cassar 

os acórdãos do recurso especial e da apelação e determinar o retorno dos autos 

ao Tribunal de origem, a fi m de que profi ra novo julgamento da apelação, 

apreciando a questão da responsabilidade tributária para o pagamento do 

diferencial de alíquota de ICMS à luz das alegações e das provas relacionadas 

com a existência ou não de boa-fé por parte da empresa vendedora.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 17.742-DF (2011/0258855-9)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Impetrante: Th aís Fiorito de Brito

Advogado: Fabiana Soares Vieira e outro(s) - RJ153427

Impetrado: Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Interes.: União

EMENTA

Administrativo. Mandado de segurança. Processo disciplinar. 

Auditora-Fiscal do Trabalho. Demissão. Imputação de favorecimento 

e proteção a empresas fi scalizadas e irregularidades na homologação 

de rescisão de contratos de trabalho. Legalidade do procedimento 

investigativo disciplinar. Violação de garantias (presunção de 

inocência, contraditório, ampla defesa, razoabilidade). Não ocorrência. 

Denegação da ordem.

1. O termo de indiciação e o relatório conclusivo da Comissão 

Processante são coerentes com os fatos apurados e atendem, quanto 
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à forma e conteúdo, o exigido pelo art. 133, §§ 2º e 3º, da Lei n. 

8.112/1990, neles não se evidenciando eivas de ilegalidade ou abuso 

de poder, que denotassem maltrato ao devido processo legal e às 

garantias processuais asseguradas à servidora impetrante.

2. O intento de obter a concessão da segurança mediante a 

singela alegação de presunção de inocência não prospera na via 

mandamental, instrumento que impõe à parte impetrante o ônus da 

demonstração inequívoca da liquidez e certeza do direito que afi rma 

possuir (inteligência do art. 1º da Lei n. 12.016/2009).

3. O art. 156, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 expressamente confere 

ao Presidente da Comissão disciplinar a possibilidade de indeferir 

pedidos que considerar impertinentes, meramente protelatórios ou 

de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Logo, não se 

pode, no caso em exame, ter por ilegal ou abusivo o indeferimento 

adequadamente motivado de requerimentos probatórios que padeciam 

dessas nódoas.

4. A Lei n. 8.112/1990, a teor de seu art. 166, não contempla 

o exercício do contraditório pelo servidor investigado após a 

apresentação do relatório fi nal pela Comissão Processante. Por isso, 

não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade 

para a servidora manifestar-se acerca de pareceres posteriormente 

emitidos pela Corregedoria e pela Consultoria Jurídica do Ministério 

do Trabalho e Emprego, cujas peças, sem caráter vinculante e sem 

agregar novas provas ao PAD, limitaram-se a subsidiar a decisão da 

autoridade julgadora.

5. Cabe à Comissão Processante zelar pela produção e preservação 

de provas, bem como pela guarda do processo, pelo que não se afi gura 

ilegal nem abusiva, à luz das Leis 8.112/1990 (art. 161, § 1º) e 

9.784/1999 (art. 46), a recusa de pedido para a retirada de autos da 

repartição, nada obstante seja assegurado aos interessados o direito à 

vista e, com as ressalvas da lei, de obter cópias.

6. Segundo a atual jurisprudência do STF, o mandado de 

segurança, por não comportar dilação probatória, não se traduz em 

meio procedimental adequado para questionar a razoabilidade ou 

proporcionalidade da sanção administrativa aplicada ao servidor 

(MS 32.246 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
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07.11.2016 e RMS 33.666, Rel. p/ acórdão Ministro Edson Fachin, 

Primeira Turma, DJe 21.09.2016). Já no âmbito do STJ, decidiu-se 

que, “Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da 

pena de demissão, é fi rme o entendimento desta Corte Superior de 

Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, 

peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há 

para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de 

pena diversa” (MS 14.667/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira 

Seção, DJe 17.12.2014)

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

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

Seção do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, a Seção, 

por maioria, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, denegar a 

segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Regina 

Helena Costa e os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Og Fernandes e Benedito 

Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Herman Benjamin e Assusete 

Magalhães e, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 22.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de mandado de segurança, com 

pedidos liminares, impetrado por Th aís Fiorito de Brito, que indica, como 

autoridade impetrada, o Ministro de Estado do Trabalho e Emprego e, como 

ato coator, a Portaria n. 1.893, de 14 de setembro de 2011, publicada no DOU 

de 15 de setembro de 2011, instrumento pelo qual se aplicou à impetrante a 

pena de demissão do cargo de Auditora-fi scal do Trabalho, com fundamento 

nos artigos 127, inciso III e 132, incisos IV e XII, da Lei n. 8.112/1990, sob 

acusação de valer-se do cargo para obter proveito ilícito e prática de ato de 

improbidade administrativa.
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Os pedidos liminares foram indeferidos pelo relator original do feito, 

o Ministro Teori Zavascki, pelos fundamentos da decisão às fl s. 383 e 384, 

posteriormente confi rmada pelo acórdão às fl s. 699 a 702.

De acordo com o exposto na peça exordial, o processo administrativo 

disciplinar que embasou o ato demissório seria nulo, por violação dos princípios 

da presunção de inocência, da isonomia, do contraditório, da razoabilidade 

na aplicação da pena e por cerceamento de defesa, razões pelas quais requer a 

impetrante a concessão da segurança para se determinar a reintegração ao cargo 

anteriormente ocupado.

A União manifestou interesse no feito (fl . 390).

O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, na condição de autoridade 

impetrada, trouxe aos autos as informações veiculadas pelo Aviso 329/

GAB/MTE, autuado às fl s. 420 a 669, nas quais defendeu a legalidade do 

procedimento questionado, acrescentando que o aludido processo disciplinar 

teve origem na Operação Paralelo 251 da Polícia Federal, “... onde se apurou 

que, em troca de recebimento de vantagens pecuniárias indevidas, alguns 

servidores administrativos e Auditores-fi scais do Trabalho ofereciam proteção 

às empresas, subtraiam autos de infração da SRTE/RJ para negociá-los com 

empresas autuadas, além de homologarem rescisões de contratos de trabalho 

sem agendamentos prévios e, em algumas oportunidades, sem a presença do 

empregado, em detrimento dos direitos e patrimônio de tais trabalhadores e 

com prejuízo direto aos interesses da Administração e do erário” (fl . 422). Em 

síntese, argumenta que os ilícitos praticados pela impetrante, por sinal apurados 

também pela ação penal n. 2005.51.01.503990-7, na 4ª Vara Federal Criminal 

da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, justificam a penalidade 

aplicada.

No mais, questiona a autoridade impetrada a adequação da via 

mandamental e a carência de ação, por falta de direito líquido e certo a ser 

amparado, rebatendo pontualmente as alegações da inicial.

O Ministério Público Federal, pelo Subprocurador-Geral da República 

José Flaubert Machado Araújo, manifestou-se pela denegação da ordem, 

consoante razões contidas no parecer de fl s. 708 a 717, resumido na seguinte 

ementa

Administrativo e Processual Civil.

Mandado de segurança. Servidor Público. PAD. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar que resultou na aplicação da pena de demissão 
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da Impetrante do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. Pleito de nulidade do 

PAD e reintegração ao cargo público. Pedido de medida liminar indeferido. 

Análise que se restringe aos aspectos de legalidade, mas não adentra ao mérito 

administrativo. Precedente. Devido processo legal, com contraditório e ampla 

defesa, atendido. Alegada violação ao princípio da presunção de inocência. O 

mandado de segurança não comporta dilação probatória, uma vez que pressupõe 

a existência de direito líquido e certo aferível por prova pré-constituída. Alegado 

vício na utilização de gravações e degravações das conversas telefônicas 

oriundas de processo penal. Essas provas emprestadas, devidamente autorizadas 

judicialmente, não foram o único meio de prova utilizado pela Comissão 

Processante para fundamentar sua decisão. Quanto ao pleito de realização de 

perícias das referidas gravações, uma vez “Autorizado judicialmente o uso da 

prova emprestada, não se pode exigir que a Comissão Disciplinar realize perícias 

nos áudios para que seja identifi cada a voz dos interlocutores, nem tampouco 

comprove a titularidade dos aparelhos telefônicos. Tais providências devem ser 

requeridas nos autos da investigação criminal ou da instrução processual penal, 

pois só a autoridade que o preside tem a competência para examinar eventual 

vício e, por conseguinte, determinar a anulação da prova”. MS 16.185/DF.

Alegada desproporcionalidade da pena aplicada. Ato vinculado à conduta 

investigada. Precedente. Ordem que deve denegada.

(fl s. 708 - 709).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): A teor do disposto no art. 1º da 

Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, a concessão do mandado de segurança 

pressupõe ilegalidade ou abuso de poder, a violar direito líquido e certo da parte 

impetrante.

Discute-se, nestes autos, a validade da Portaria n. 1.893, de 14 de setembro 

de 2011, ato impugnado neste writ.

A sanção foi consequência de processo administrativo disciplinar, 

instaurado por decisão conjunta dos Ministros de Estado do Trabalho e 

Emprego (autoridade ora impetrada) e do Controle e da Transparência, em 

razão de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e das investigações 

da Polícia Federal, que também deram origem à ação penal, segundo consta, 

ainda em trâmite na 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro.
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Segundo a impetrante, a sanção disciplinar seria nula porque resultante 

de um procedimento no qual se teria violado os princípios da presunção de 

inocência, da isonomia, do contraditório, da razoabilidade na aplicação da pena 

e da ampla defesa.

Passo, portanto, ao exame específi co dessas alegações.

1. Da suposta violação do princípio da presunção de inocência.

Quanto à presunção da inocência, argumenta a ex-servidora que “o acusado 

não precisa provar que é inocente, e sim a Comissão que tem que provar que o 

servidor é culpado, de forma que, em persistindo dúvidas, a interpretação deverá 

ser sempre em favor do acusado” (fl . 31). Assim diz porque, “... ao analisar o 

mérito do caso, o que se observa é que, da conclusão da CPAD no sentido de 

não se vislumbrou inconsistência no curso da ação fi scal da acusada, esta se deu 

exatamente devido ao fato de que a AFT acusada ter procedido de maneira 

correta em sua fi scalização” (fl . 32, sic).

Tenho, porém, que a argumentação, para além da pouca clareza, não 

comporta acolhimento.

À saída, porque, em que pese o sentido atribuído pela impetrante à 

uma parte do texto, os integrais teores do Termo de indiciação e do Relatório 

conclusivo da Comissão processante, cópias, respectivamente, às fl s. 498 a 546 e 

549 a 643 destes autos, são coerentes com os fatos apurados e atendem, quanto à 

forma e conteúdo, o exigido pelo art. 133, §§ 2º e 3º, da lei de regência, a saber, 

a Lei n. 8.112/11190, normas que dispõem, verbis:

§ 2º A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu, 

termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o 

parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, 

ou por intermédio de sua chefi a imediata, para, no prazo de cinco dias, apresentar 

defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o 

disposto nos arts. 163 e 164.

§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto 

à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças 

principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o 

respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para 

julgamento.

Não há, até aí, nenhum indício de ilegalidade ou abuso de poder.
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Depois, à luz do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o intento 

de obter a concessão da segurança mediante a singela alegação de presunção 

de inocência não prospera na via mandamental, instrumento que impõe ao 

impetrante o ônus da demonstração inequívoca da liquidez e certeza do direito 

que afi rma possuir, mediante prova documental apresentada já com a petição 

inicial. A propósito, já decidiu esta e. Primeira Seção:

Administrativo. Agravo regimental no mandado de segurança. Integração ao 

quadro de pessoal da Advocacia Geral da União. Lei n. 10.480/2002. Insufi ciência 

da prova documental preconstituída. Incerteza quanto ao direito vindicado. 

Impossibilidade de dilação probatória. Denegação da ordem por decisão 

monocrática. Possibilidade regimental.

[...]

3. A opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o 

bônus da maior celeridade processual, da prioridade na tramitação em relação 

às ações ordinárias e o foro constitucionalmente privilegiado para apreciar 

originariamente ação ou omissão atribuída a Ministro de Estado. Todavia, essa 

opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos 

alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo 

com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afi rmado. Assim, se a 

documentação trazida deixa razoável dúvida acerca da veracidade do quanto 

relatado na exordial, no caso, o efetivo exercício na AGU no dia 3 de julho de 2002, 

data de publicação da Lei n. 10.480/2002, tal controvérsia não poderá ser sanada 

senão mediante dilação probatória, sabidamente incompatível com a estreita via 

mandamental.

4. A apreciação do mandado de segurança deve levar em conta as 

singularidades do caso concreto, pelo que a aparente similaridade de situações 

fáticas não impõe, só por si, a concessão da ordem, porquanto não se dispensa o 

exame, caso a caso, da sufi ciência das provas apresentadas junto a cada petição 

inicial.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento, para manter a denegação da 

segurança.

(AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 

14.09.2016, DJe 21.09.2016)

Logo, ainda que a impetrante alegasse explicitamente a própria inocência 

(e não a mera presunção desta, como fez), tal alegação deveria estar amparada 

em acervo probatório ao menos razoável – ausente neste caso, ressalte-se –, visto 

não se admitir produção posterior de provas em sede de mandado de segurança.

Nesse sentido, dentre outros, anotem-se os seguintes precedentes:
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Embargos de declaração no recurso ordinário em mandado de segurança 

recebidos como agravo regimental. Servidora pública estadual. Readaptação. 

Acervo probatório que não evidencia liquidez e certeza do direito vindicado.

1. A concessão da segurança - e, por extensão, o provimento do respectivo 

recurso ordinário - pressupõe a existência de direito líquido e certo da parte 

autora a ser protegido de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 

1º da Lei n. 12.016/2009, que deve ser cabalmente demonstrada por documentos 

idôneos, apresentadas com a inicial, pois vedada, nessa via, a produção posterior 

de novas provas.

[...]

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no RMS 49.932/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

04.04.2016)

Processual Civil. Mandado de segurança. Contribuição previdenciária sobre 

a folha de salários. Competência de setembro de 1989. Declaração do direito 

à compensação. Ausência de prova pré-constituída do recolhimento indevido. 

Extinção do feito sem julgamento do mérito. Art. 284 do CPC. Inaplicabilidade.

[...]

2. O mandado de segurança possui rito especial. A ausência de documento 

essencial à demonstração do direito alegado impede o prosseguimento do feito. 

Inadmissibilidade de dilação probatória, porquanto imprescindível a prova pré-

constituída.

3. Inaplicabilidade do art. 284 do Código de Processo Civil.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 639.498/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 23.05.2005)

Firme nessas razões, rejeito o argumento da impetrante.

2. Da alegação de violação da ampla defesa, da isonomia e do contraditório.

Nesse aspecto, a razão da irresignação, consoante reiteradamente aponta a 

impetrante em sucessivas passagens da peça exordial, fl s. 9 a 19, estaria em que 

“a CPAD indeferiu os pedidos de perícia, de apresentação de documentos em 

poder da Administração Pública, de convocação de todas as empresas envolvidas 

para efeito de oitiva e análise documental e manteve a restrição ao número de 

testemunhas arroladas” (fl . 14).

Observo, contudo, que o aludido indeferimento foi adequadamente 

motivado pelo trio processante, com exposição dos motivos de fato e de direito 
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que embasaram a recusa, conforme se pode aferir da transcrição que a própria 

impetrante apresentou à fl . 15, de onde colho, in verbis:

No que toca à inquirição de testemunhas, a acusada já elegeu as 08 (oito) que 

entendeu serem relevantes à defesa. Quanto às demais que a mesma insiste em 

ouví-las, indefi ro sob os mesmos fundamentos adotados no despacho de folhas 

1.973 a 1.977.

Quanto aos demais requerimentos, indefi ro-os sob os mesmos fundamentos 

esposados no despacho de fl s. 1.973 a 1.977, ressaltando-se que não se vislumbra 

outra intenção da defesa que não seja a de postergar ao máximo a marcha 

processual, cujo escopo é a prescrição.

Assim, com arrimo no disposto no § 1º do artigo 156 da Lei n. 8.112/1990, 

indefi ro os requerimentos renovados por meio da petição de fl s. 1.978 a 1.986, 

posto que meramente protelatórios e de nenhum interesse par o esclarecimento 

dos fatos.

Com efeito, o art. 156, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, de modo expresso, 

confere ao Presidente da Comissão disciplinar a possibilidade de indeferir 

pedidos que considerar impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 

interesse para o esclarecimento dos fatos. Note-se:

Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, 

produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 

pericial.

§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, 

meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

Logo, em sede de processo administrativo disciplinar, não se pode ter 

por ilegal ou abusivo o indeferimento adequadamente motivado de pedidos 

impertinentes, protelatórios ou de nenhum interesse para esclarecimento dos 

fatos.

Ainda nessa seara, diz a impetrante que a recusa, por parte da Comissão, 

em permitir a retirada dos autos da repartição teria cerceado sua defesa. Para 

exata compreensão da questão que ora se põe, cabe esclarecer o seguinte: (a) a 

impetrante tomou vistas dos autos; (b) não consta que tenha requerido cópias; 

(c) queixa-se tão somente do indeferimento de seu pedido referente “a retirada 

dos autos do processo em referência, em sua integralidade, contendo todos os 

seus volumes e apensos, para, dentro do seu prazo legal de manifestação, melhor 

analisá-los” (fl . 16).
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Também aqui não vislumbro ilegalidade ou abuso na recusa da Comissão, 

por sinal encarregada de, na fase instrutória, zelar pela produção e preservação 

de provas, bem como pela guarda do processo. É que as leis que regulam a 

matéria conferem aos particulares interessados o direito à vista dos autos e, com 

ressalvas, a obtenção de cópias, mas não lhes é assegurada a retirada dos autos da 

repartição, como pretendeu a então servidora. Confi ram-se:

Na Lei n. 9.784/1999:

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões 

ou cópias reprográfi cas dos dados e documentos que o integram, ressalvados 

os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à 

privacidade, à honra e à imagem.

Na Lei n. 8.112/1990:

Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do 

servidor, com a especifi cação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da 

comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-

se-lhe vista do processo na repartição.

Em tempo, é da jurisprudência desta Corte Superior:

Administrativo. Servidores públicos. Processo administrativo disciplinar. 

Vistas dos autos após decisão final. Art. 113 da Lei n. 8.112/1990. Ausência 

de cerceamento de defesa. Pedido de reconsideração. Inexistência de efeito 

suspensivo. Possibilidade de aplicação das penalidades. Ordem denegada.

I - O art. 113 da Lei n. 8.112/1990 prevê que “Para o exercício do direito de 

petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor 

ou a procurador por ele constituído.”. Contrariamente ao alegado, não há previsão 

de que a vista seja no local de trabalho/residência do servidor. Ademais, não 

houve a negativa de vista dos autos, sendo certo que o pedido foi concedido para 

que os impetrantes tivessem vista “na repartição” onde o processo se encontrava, 

ou seja, no Ministério da Saúde em Brasília. Neste contexto, não resta confi gurada 

qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

II - O processo administrativo correu originariamente no domicílio dos 

acusados. As provas e a conclusão que serviram de subsídios para a aplicação 

das penalidade foram todos produzidos na Cidade onde os servidores 

desempenhavam o seu mister, no Rio de Janeiro. Todavia, tendo em vista que 

a decisão final competia ao Ministro de Estado e sendo o Ministro da Pasta 

domiciliado em Brasília, qualquer tomada de decisão não poderia refugir à 

sede do Ministério da Saúde, a teor do disciplinado no Decreto Presidencial n. 

3.035/1999.
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III - Nos termos dos arts. 106 e 109 da Lei n. 8.112/1990, os recursos 

administrativos, via de regra, são recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo 

haver a concessão de efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Não 

havendo, na hipótese dos autos, a concessão de efeito suspensivo ao pedido 

de reconsideração interposto, não há qualquer irregularidade na aplicação da 

penalidade imposta após regular processo administrativo disciplinar.

Precedentes.

IV - Ordem denegada.

(MS 10.365/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ 12.09.2005).

Essas premissas autorizam, no meu sentir, a conclusão de que, uma 

vez assegurado ao interessado o direito de vista, não é ilegal nem abusivo o 

indeferimento de pedido de retirada dos autos da repartição.

No tocante ao indeferimento do pedido de perícia nas gravações telefônicas, 

adoto como razão de decidir as bem lançadas considerações do Parquet Federal 

em seu parecer, que ora transcrevo:

Em relação à utilização de gravações e degravações das conversas telefônicas 

oriundas de processo penal, devidamente autorizadas judicialmente, também não 

há qualquer vício a ser considerado, porque, conforme consta dos autos, essas provas 

emprestadas não foram o único meio de prova utilizado pela Comissão Processante 

para fundamentar sua decisão.

Além disso, em relação à afirmada necessidade de realização de perícias das 

referidas gravações, encontra-se fi rmada a orientação jurisprudencial de que, uma 

vez “Autorizado judicialmente o uso da prova emprestada, não se pode exigir 

que a Comissão Disciplinar realize perícias nos áudios para que seja identifi cada 

a voz dos interlocutores, nem tampouco comprove a titularidade dos aparelhos 

telefônicos. Tais providências devem ser requeridas nos autos da investigação 

criminal ou da instrução processual penal, pois só a autoridade que o preside tem 

a competência para examinar eventual vício e, por conseguinte, determinar a 

anulação da prova.” MS 16.185/DF, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 3.8.2012.

(fl s. 714 e 715).

Noutro passo, também não prospera o argumento autoral de que não 

poderia a autoridade julgadora (impetrada) decidir o PAD com base em 

pareceres vindos aos autos após o relatório fi nal da Comissão Processante, sem 

que pudesse tê-los antes contraditado (fl . 4, item 7.2). Na verdade, refere-se a 

impetrante ao Parecer Técnico n. 23/2011/CORREG/SE/MTE, datado de 

29.08.2011 (fl s. 48/59), e ao PARECER/CONJUR/MTE/N. 452/2011, datado 

de 12.9.2011 (fl s. 60/83), cujas peças, sem caráter vinculante e sem agregar novas 
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provas ao PAD, limitaram-se a subsidiar a decisão da autoridade julgadora. No 

ponto, cumpre referir que inexiste, na Lei n. 8.112/1990, especialmente por 

seu art. 166, previsão que enseje o exercício do contraditório, pelo servidor 

implicado, após a apresentação do relatório fi nal pela Comissão Processante, 

não havendo, consequentemente, falar em quebra do contraditório no que 

respeita aos sobreditos pareceres, vindos aos autos, repita-se, após aquele mesmo 

relatório.

Por fi m, descabida a alegação de que a CLT (art. 628, §§ 3º e 4º), como 

norma especial, deve se sobrepor ao regime estatutário para regular a relação da 

ex-servidora pública com a União em casos de desvios funcionais (fl . 39).

Com efeito, os conceitos de “servidor público” e de “empregado público” 

não se confundem, diferenciando-os, substancialmente, os regimes jurídicos que 

disciplinam suas relações funcionais com a Administração Pública, de modo que 

a sujeição a um implica na exclusão da incidência do outro. Essa é também a 

razão pela qual esta Corte Superior, no julgamento dos confl itos de competência 

entre juízos comuns e trabalhistas, considera, em harmonia com o entendimento 

do STF, a incidência da CLT ou do estatuto para defi nir o juízo competente 

para o processamento das causas. Ilustrativamente:

Conflito de competência. Justiça Estadual. Justiça do Trabalho. Execução 

de sentença trabalhista movida por empregado contra ente municipal, 

posteriormente suspensa por liminar. Improcedência da ação rescisória. 

Competência da Justiça do Trabalho.

1. A Primeira Seção desta Corte, em harmonia com as decisões recentes do 

STF, tem adotado o entendimento de que a competência para processar e julgar 

os litígios instaurados entre os agentes públicos e os entes estatais a que servem 

depende da natureza jurídica do vínculo entre as partes, cabendo à justiça 

trabalhista o exame das relações fundadas na CLT e à justiça comum, federal 

ou estadual, aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo. 

Precedente: AgRg no CC 119.234/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 

13.09.2012.

2. É equivocada a orientação segundo a qual toda e qualquer relação entre 

ente público e seus agentes está sujeita à competência da Justiça Comum.

3. “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor 

público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime 

jurídico único.” (Súmula 97/STJ).

4. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho, 

cassando, em decorrência, o acórdão proferido na ação rescisória, determinando-
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se o prosseguimento da execução contra o Município de Lagoa de Velhos/RN, 

perante a 4ª Vara do Trabalho de Natal/RN.

(CC 129.447/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 

09.09.2015, DJe 30.09.2015)

3. Da razoabilidade na aplicação da pena.

Segundo a impetrante, “em se tratando da tipifi cação, em tese, da violação 

ao art. 116, incisos III e IV, da Lei n. 8.112/1990, a respectiva aplicação da pena 

disciplinar seria a de advertência ou a de suspensão, de forma que, pelo conceito 

da dosimetria da pena, melhor aplicar-se-iam tais sanções ao caso em hipótese 

do que àquela proposta pelo Termo de indiciação, que resultaria na pena de 

demissão da servidora” (fl . 39).

Ora, a Portaria demissória, juntada pela impetrante à fl . 47 dos autos, não 

se fundamenta nos dispositivos pretendidos pela autora, mas, antes, nos artigos 

117, inciso IX, 127, inciso III e 132, incisos IV, XI e XII da aludida lei. Há, pois, 

erro de premissa no argumento.

Ademais, os mais recentes precedentes do STF manifestam o entendimento 

de que o mandado de segurança, por não comportar dilação probatória, não é 

meio adequado para discutir a razoabilidade ou proporcionalidade da sanção 

administrativa. Confi ram-se:

Agravo regimental em mandado de segurança. Deliberacão do Conselho 

Nacional de Justiça proferida no âmbito de processo de revisão disciplinar. 

Aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao impetrante. Alegação de 

ilegitimidade ativa do requerente do pedido de revisão. Inexistência. Exercício de 

atribuição prevista no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição da República. Suposta 

desproporcionalidade da pena em relação à conduta praticada. Iliquidez dos fatos. 

Impossibilidade de reexame do acervo probatório de processo administrativo 

disciplinar em sede de mandado de segurança. Agravo regimental desprovido.

[...]

3. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, 

flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas 

produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não 

se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 4. In casu, conforme 

evidenciado no voto vencedor do ato coator, verifi ca-se que: (i) o ato impugnado 

está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os 

argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente 

considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a 

observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada 
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convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros 

do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em 

aposentadoria compulsória, considerada a particular gravidade da falta funcional 

apurada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 32.246 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2016)

Recurso ordinário em mandado de segurança. Constitucional e Administrativo. 

Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. Ato de improbidade 

administrativa. Excesso de prazo para a instrução do PAD. Não ocorrência. Nova 

instrução processual após o relatório da comissão processante. Possibilidade. 

Ausência de coisa julgada administrativa. Descrição adequada dos fatos. Ausência 

de cerceamento de defesa. Ampla defesa garantida. Proporcionalidade da pena 

de demissão. Recurso ordinário a que se nega provimento.

[...]

7. Nos casos de demissão por ato doloso de improbidade administrativa, a 

proporcionalidade da pena, por exigir reapreciação de aspectos fáticos, não é 

admitida na via estreita do mandado de segurança. Precedentes.

8. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 33.666, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 

21.09.2016)

Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 

Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Sanção disciplinar. Decisão 

do Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança que se ajusta 

ao entendimento da Corte. Improcedência das razões do recurso ordinário. 

Subsistência dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não 

provido.

[...]

3. A Comissão processante aplicou penalidade com base na análise das 

provas integrantes do feito administrativo, cuja reavaliação, inclusive quanto à 

razoabilidade na dosimetria da pena, implicaria procedimento incomportável na 

via estreita do writ.

4. Agravo regimental não provido.

(RMS 33301 AgR. Rel. Ministro Dias Toff oli, Segunda Turma, DJe 05.11.2015)

Na verdade, cumpre referir, essa orientação jurisprudencial da Corte 

Suprema já era encontrada em muitos precedentes deste STJ, e não só desta 

Primeira Seção.
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Nesse sentido, destaco acórdão da relatoria do Min. Gurgel de Faria, 

quando ainda integrava a Terceira Seção, resumido na seguinte ementa:

Administrativo. Servidor público. Processo disciplinar. Autoridade coatora. 

Aplicação de sanção diversa da sugerida pela comissão processante. Possibilidade. 

Utilização de prova emprestada. Controle jurisdicional. Proporcionalidade e 

razoabilidade na aplicação da pena de demissão. Ausência de discricionariedade 

para o administrador.

1. Esta Corte possui o entendimento de que a autoridade julgadora pode 

aplicar sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, agravando 

ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da 

responsabilidade imputada, desde que apresente a devida fundamentação.

2. No processo administrativo disciplinar, admite-se a utilização de prova 

emprestada, extraída de feito em curso na esfera criminal.

3. Hipótese em que não houve a utilização de prova emprestada, sendo certo 

que a demissão do servidor não se fundou na sentença penal condenatória, e sim 

em todo o conjunto probatório carreado ao compêndio administrativo.

4. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder 

Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à 

legalidade do ato, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo 

a fi m de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Assim, mostra-se inviável a 

análise das provas constantes no processo disciplinar.

5. Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, 

é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada 

conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada 

penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação 

de pena diversa.

6. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no 

sentido da prática dos ilícitos disciplinares previstos no art. 43, XLVIII, da Lei n. 

4.878/1965 prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial e 

no art. 117, IX da Lei n. 8.112/199 valer-se do cargo para lograr proveito pessoal 

ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública não restando à 

autoridade coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de demissão ao 

servidor, conforme previsto nas leis em comento.

7. Ordem denegada.

(MS 14.667/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 17.12.2014)

4. Conclusão.

Por todo o exposto, tenho que, à luz do acervo probatório apresentado, 

as alegações exordiais não se sustentam, não restando, de plano e de forma 
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incontestável, evidenciados os vícios imputados ao procedimento administrativo 

disciplinar que deu suporte à portaria demissória impugnada, impondo-se, por 

isso, a denegação da presente segurança.

Custas pela impetrante, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 

da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. PAD. Juntada de pareceres 

administrativos após a apresentação do relatório da comissão 

processante. Inegável infl uência decisiva na formação da convicção 

da autoridade sancionadora. Não ouvida da outra parte. Grave ofensa 

ao equilíbrio processual e à paridade de armas. Doutrina jurídica 

da Professora Ada Pellegrini Grinover, nulidade parcial do PAD. 

Divergência do relator, com relação pontual à juntada das manifestações 

opinativas.

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

Segurança que objetiva a reintegração de Auditora-Fiscal do Trabalho, demitida 

após processo administrativo, sob as acusações (a) de valer-se do caso para obter 

proveito ilícito e (b) de prática de ato de improbidade administrativa. Alegou-

se nulidade do processo administrativo por ofensa aos princípios da presunção 

de inocência, ampla defesa, isonomia, contraditório, além de questionar a 

razoabilidade da pena aplicada.

2. O pedido liminar foi indeferido pelo Ministro Teori Zavascki, original 

relator do feito, às fl s. 383/384. O indeferimento foi confi rmado pela Turma, no 

julgamento do Agravo Regimental, às fl s. 700/701.

3. O Ministro Relator Sérgio Kukina entendeu que cabia a denegação da 

segurança. Pedi vista para melhor examinar os autos.

4. Passa-se ao caso.

5. O presente Mandado de Segurança ataca a Portaria 1.893, de 14.9.2011, 

do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego que aplicou sanção de demissão 

à impetrante, em razão de ato apurado como ilegal/ímprobo pelo processo 

administrativo disciplinar instaurado pelos Ministros de Estado do Trabalho e 

Emprego (autoridade ora impetrada) e do Controle e da Transparência.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

118

6. A instauração do PAD decorre de denúncia oferecida pelo Ministério 

Público Federal e de investigação da Polícia Federal (Operação Paralelo 251), 

na qual se apurou que, em troca de recebimento de vantagens pecuniárias 

indevidas, alguns Servidores Administrativos e Auditores-Fiscais do Trabalho 

ofereciam proteção a empresas, subtraiam autos de infração da SRTE/RJ 

para negociá-los com empresas autuadas, além de homologarem rescisões de 

contrato de trabalho sem agendamentos prévios e, em algumas oportunidades, 

sem a presença do empregado.

7. Em seu Mandado de Segurança, a impetrante alega nulidade de seu ato 

demissional, por ofensa aos princípios da presunção de inocência, ampla defesa, 

isonomia, contraditório, além de questionar a razoabilidade da pena, conforme 

os seguintes pedidos:

a) Determinar a exclusão das acusações que tiveram por base os “Áudios” e 

as “Degravações” de escutas de conversas telefônicas de diversas pessoas, em 

virtude de as mesmas terem sido trazidas aos autos do PAD, a título de “provas 

emprestadas”, sem a devida autorização expressa do Juíz do processo criminal;

b) Determinar a exclusão das acusações que tiveram por base as denominadas 

“Degravações” de escutas de conversas telefônicas de diversas pessoas, em virtude 

de as mesmas terem sido realizadas pela CPAD, isto é, não terem sido realizadas 

por perícia técnica competente e isenta;

c) Declarar a nulidade da Portaria n. 1.893, revogando-se todo e qualquer efeito 

dela decorrente, resultando-se, assim, na determinação da ordem de reintegração 

da impetrante ao respectivo cargo, em virtude de que, no que tange à empresa 

Markar, a acusação imputada contra à impetrante se vale, exclusivamente, dos 

depoimentos realizados em sede de inquérito policial, onde, como se sabe, não se 

permite o contraditório;

d) Declarar a nulidade da Portaria n. 1.893, revogando-se todo e qualquer efeito 

dela decorrente, resultando-se, assim, na determinação da ordem de reintegração 

da impetrante ao respectivo cargo, em virtude das negativas dos pedidos de 

produção de provas testemunhal, pericial e documental;

e) Declarar a nulidade da Portaria n. 1.893, revogando-se todo e qualquer 

efeito dela decorrente, resultando-se, assim, na determinação da ordem de 

reintegração da impetrante ao respectivo cargo, em virtude da negativa da Retirada 

dos autos do PAD pelo patrono da impetrante à época da elaboração da defesa 

administrativa da impetrante;

f ) Declarar a nulidade da Portaria n. 1.893, revogando-se todo e qualquer efeito 

dela decorrente, resultando-se, assim, na determinação da ordem de reintegração 

da impetrante ao respectivo cargo, em virtude de o Ato Demissional ter se baseado, 

expressamente, em pareceres da Corregedoria do MTE e da CONJUR da MTE 

para aplicar a pena de demissão da impetrante, sendo, porém, que os referidos 
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“Pareceres” foram elaborados após o “Relatório Final” da CPAD sem que, contudo, 

houvesse sido oportunizado a impetrante o conhecimento prévio dos respectivos 

conteúdos desses pareceres, de forma que pudesse garantir o contraditório e a 

ampla defesa da mesma;

g) Determinar que, na eventual utilização dos “áudios” e das “degravações” das 

escutas telefônicas que vierem a ser apresentadas no PAD, haja Perícia Técnica 

nos mesmos, a fi m de convalidar a integralidade dos áudios e a autoria dos seus 

interlocutores, bem como para a garantia da participação da defesa da impetrante 

nos respectivos trabalhos, principalmente para o caso de dispensa dos trechos de 

tais conversas, resguardando, assim, o contraditório, a ampla defesa e o devido 

processo legal; e h) Em pedido alternativo, a Concessão da medida liminar, a fi m 

de determinar a suspensão dos efeitos da Portaria Demissional n. 1.893, resultando-

se, assim, na determinação da ordem de reintegração da impetrante ao respectivo 

cargo, até o pronunciamento desse MM. Juízo na fase sentencial, de forma a evitar 

situação de dano irreparável ou de difícil reparação, em conformidade com a 

disposição do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 (fl s. 5/6).

8. De partida, subscrevo integralmente as ilustradas razões de decidir do 

eminente Relator, Ministro Sérgio Kukina, no tocante aos temas da violação 

dos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e da isonomia, 

especialmente por representarem o estado da arte da compreensão jurídico-

científi ca nessas discussões.

9. Ouso dissentir, porém, no tocante ao fundamento do seu voto, quando 

afi rma que a proporcionalidade e razoabilidade da pena não podem ser sindicadas 

na via do Mandado de Segurança, fazendo-o com arrimo nas razões doravante 

fi ligranadas. Penso de modo oposto, porquanto cultivo a compreensão, segundo 

a qual, em Mandado de Segurança se pode controlar toda e qualquer ilegalidade 

e todo e qualquer abuso, desde que para o sucesso dessa tarefa não seja necessária a 

produção de provas. Ou seja, se as provas estiverem nos autos, a difi culdade de sua 

análise não será obstáculo à cognição e à decisão do pedido mandamental.

10. Tenho para mim que toda e qualquer vedação cognitiva apriorística 

sempre leva à prática de injustiças; não se mostra compatível com a moderna 

compreensão jurídica e judicial do Direito imaginar que se possa, sem análise 

detida e verticalizada da situação controvertida, elaborar qualquer juízo 

veridictivo, ou seja, emitir palavra decisória sobre o contexto que não foi 

examinado. É exatamente isso que ocorre quando se tem, de modo apriorístico, 

por justo ou por injusto, contexto empírico.

11. Neste caso, vislumbro a possibilidade das alegações da parte impetrante 

serem demonstrados por meio de documentos, e que, portanto, utilizáveis 
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como fundamento do remédio constitucional. Quanto à razoabilidade e 

à proporcionalidade entendo que se trata de conclusões que decorrem de 

interpretação da regra e que seria plenamente possível constatar a sua presença 

ou a sua ausência a partir de análise das provas trazidas aos autos.

12. Dos precedentes citados no voto condutor, destaco trecho do recurso de 

relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, que menciona que a proporcionalidade 

da sanção, posto não se revelar, de plano, fl agrantemente ilegal ou teratológica, envolve 

rediscussão de fatos. Ora, daí é possível extrair que se elas forem demonstradas 

de plano, haverá espaço para sindicá-las. O que não se admite é valer tal 

fundamento para justifi car exame superfi cial da controvérsia.

13. Contudo, diante do acerto na capitulação da pena e da gravidade do 

tipo debatido, não vislumbro a nulidade apontada.

14. Ainda, há tópico da impetração que indica descuido injustifi cável na 

condução do processo administrativo, não fui capaz de relevar. Faço referência 

à violação do contraditório por falta de oportunidade de manifestação da 

Servidora sobre os Pareceres Administrativos, juntados ao PAD após o Relatório 

da Comissão. Pela leitura do Relatório, vê-se que os tais Pareceres contribuíram 

fortemente para o convencimento da Comissão.

15. Não creio que a juntada desses Pareceres Administrativos possa ser 

incluída na categoria de desinfl uente, porquanto, se assim fosse, certamente não 

teriam sido juntados. Acredito que a força persuasiva dessas manifestações 

opinativas é visível mesmo a olho desarmado e também creio que a sua juntada 

teve o propósito de persuadir a autoridade sancionadora, como efetivamente 

aconteceu. Isso é conhecimento ministrado pela experiência comum e pela 

observação do que geralmente acontece.

16. Na minha visão, os Pareceres Administrativos, por consubstanciarem 

manifestação técnica acerca de um assunto que foi submetido a exame 

jurídico refi nado, expressando a opinião especializada de estudiosos no tema, 

são importantemente aptos a suscitar, na autoridade julgadora, a necessária 

infl uência para alterar o curso dos acontecimentos, de modo que se reputa 

imprescindível a concessão de oportunidade para que a parte implicada sobre 

eles se pronuncie, logo após a sua chegada ao PAD.

17. É claro que sei que não há previsão de ouvida do Servidor sobre esses 

Pareceres Administrativos. Mas também sei que não existe previsão para a 

juntada de Pareceres, após a elaboração do Relatório da Comissão. Por isso, 

tenho como coisa induvidosa que a mesma benevolência que orientou a juntada 
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dos Pareceres também oriente a ouvida da outra parte sobre os seus conteúdos. 

Mas essa é uma visão igualitária e isonômica que tenho do processo e constato 

que tende a ser uma visão minoritária, talvez mesmo descartável como se fosse 

uma idiossincrasia de minha parte.

18. De todo modo, seguindo essa minha orientação idiossincrática, ausente 

o contraditório sobre os Pareceres, há nulifi cação do procedimento sancionador, 

desde o momento em que os autos deveriam contar com a abertura de prazo ao 

representado, para dizer sobre esses preciosos suprimentos opinativos que tanto 

infl uíram na formação da convicção da autoridade punitiva.

19. Nessas situações, o contraditório é obrigatório. Há prejuízo à defesa 

pela ausência de manifestação, porquanto, ainda que a autoridade não adote os 

fundamentos insertos nos Pareceres, está fora de dúvida sensata que certamente 

os considera, sobre eles refl ete e lhes sopesa o valor como eventuais razões de 

decidir, até mesmo por ser proveniente de repartição com extremosa eminência 

analítica, que é o órgão consultivo vinculado à autoridade julgadora. Não me 

atrevo a dizer que tais manifestações sejam de somenos importância, porque 

conheço a qualidade intelectual, o esmero técnico, a força argumentativa e 

os valores exponenciais da plêiade de juristas que compõem as assessorias 

superiores da Administração Federal.

20. Ainda que não exista nulidade sem prejuízo, como se apregoa aqui 

a nulidade estaria comprovada, porquanto não houve apenas contato com 

elemento de convicção, mas sua efetiva utilização sem a ciência bilateral e sem 

oportunidade de contradita. O art. 5º, LV da CF/1988 seria sufi ciente para 

respaldar a pretensão. Os arts. 2º e 3º da Lei 9.784/1999 corroboram a norma 

constitucional, e o caso concreto demanda que o contraditório seja garantido.

21. A Professora ADA PELLEGRINI GRINOVER, uma ilustre 

cultora do Processo Penal e das garantias subjetivas dos indivíduos, diz que 

a ofensa ao devido processo, por si só, já provoca nulidade. Qual o prejuízo que 

ocorreu? O prejuízo foi, em primeiro lugar, que o acionado não teve um 

momento de defesa para manifestar-se sobre o conteúdo do Parece do Parecer 

Administrativo que anexada aos autos do PAD. Então, isso foi deletado do 

mundo das oportunidades. Em segundo lugar, eliminou-se também o ensejo 

para apresentar oposição aos argumentos de Parecistas de modo que sua 

proposição restou irrespondida. Então, sacrifi cadas uma oportunidade de defesa 

e uma oportunidade impugnativa. Eis aí o prejuízo, ao meu ver, claramente 

prejudicante do direito subjetivo do indiciado.
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22. Portanto, peço vênia para discordar do eminente Ministro Sérgio 

Kukina, no que tange à existência de nulidade decorrente de ofensa ao 

contraditório, e voto pela concessão da segurança tão somente para que o processo 

seja anulado a partir do momento posterior à prolação do Relatório da Comissão, de 

forma que à impetrante seja facultada a apresentação de manifestação também sobre o 

Parecer juntado a posteriori. É assim que penso e é assim que voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.133.965-BA (2009/0121445-6)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - Ibama

Procurador: Paula Rodrigues Coimbra e outro(s)

Recorrido: Gilson Rocha de Mello e outro

Advogado: Geraldo Luiz Vasconcelos Nunes e outro(s) - BA009999

EMENTA

Ambiental. Recurso representativo da controvérsia. Art. 543-C do 

CPC. Poder de polícia. Apreensão de veículo utilizado no carregamento 

de madeira sem autorização. Art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998 vs. Art. 

2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999. Liberação condicionada 

ao pagamento de multa. Inviabilidade. Liberação condicionada ao 

oferecimento de defesa administrativa. Possibilidade. Constituição de 

fi el depositário na pessoa do proprietário.

1. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se 

discute a liberação de veículo de carga apreendido pelo transporte 

de madeira sem a competente autorização para transporte - ATPF, 

mediante ao pagamento de multa.

2. O art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998 determina que “[o]

s instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, 

garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. A seu 

turno, o art. 2º, § 6º, do inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999 (na 
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redação vigente à época dos fatos - abril/2005 -, alterada pelo Decreto 

n. 5.523/2005, ambos hoje superados pelo Decreto n. 6.514/2008), 

diz que “os veículos e as embarcações utilizados na prática da 

infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão 

liberados mediante o pagamento da multa, oferecimento de defesa ou 

impugnação, podendo ser os bens confi ados a fi el depositário na forma 

dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei n. 3.071, de 1916, até implementação 

dos termos mencionados, a critério da autoridade competente”.

3. A partir daí, surgiu a controvérsia posta em exame: a 

compatibilidade entre as disposições da lei e a da legislação 

infralegal. É que o § 4º do art. 25 da LCA determina a alienação dos 

instrumentos do crime (compreendidos em sentido lato), mas, a seu 

turno, o Decreto n. 3.179/1999 possibilita a liberação dos veículos 

e embarcações apreendidos pela prática de infração administrativa 

ambiental mediante pagamento de multa ou oferecimento de defesa.

4. O art. 2º, § 6º, inc. VIII, primeira parte (pagamento de multa), 

do Decreto n. 3.179/1999, na redação original (em vigor na época dos 

fatos, frise-se) constitui verdadeira inovação no ordenamento jurídico, 

destituída de qualquer base legal, o que afronta os incs. IV e VI do 

art. 84 da Constituição da República vigente (CR/1988): o primeiro 

dispositivo porque o decreto exorbitou do âmbito da “fi el execução” 

da lei; o segundo dispositivo porque houve a edição de preceito 

normativo primário fora das hipóteses lá discriminadas.

5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve 

seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer 

caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e 

LV, da CR/1988), especialmente em situações nas quais o suposto infrator 

oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia 

vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem.

6. Assim, evitar-se-ia a irreversibilidade de um provimento, que 

embora sancionador, também é acautelatório (a apreensão do veículo 

suposto instrumento de infração) - diferente do art. 2º, inc. IV, da Lei 

n. 9.605/1998, em que a apreensão é a própria sanção.

7. Para estes casos, é legítimo admitir, como fez a parte fi nal do 

inc. VIII do § 6º do art. 2º do Decreto n. 3.179/1999 (redação original), 
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que a apresentação de defesa administrativa impeça a imediata 

alienação dos bens apreendidos pois esta conclusão necessariamente 

deve vir precedida da apreciação da demanda instaurada entre a 

Administração e o infrator. E, neste sentido, por este interregno até 

a decisão, veículos e embarcações fi cariam depositados em nome do 

proprietário.

8. Este recorte na ilegalidade do Decreto n. 3.179/1999 (redação 

primeva) é tão importante que o superveniente Decreto n. 5.523/2005, 

o qual deu nova disciplina à matéria, acabou por consagrando-a, 

de modo que “os veículos e as embarcações utilizados na prática da 

infração, apreendidos pela autoridade ambiental competente, poderão 

ser confi ados a fi el depositário até a sua alienação”.

9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens 

apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, 

apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não 

é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário.

10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 

3.179/1999 (redação original), quando permite a liberação de veículos 

e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com 

o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998; entretanto, não 

há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite 

a instituição do depositário fi el na fi gura do proprietário do bem 

apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada 

defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória 

liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e 

os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a 

liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam 

regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito 

Brasileiro, p. ex.).

11. Não aproveita ao Ibama a alegação desenvolvida desde a 

origem no sentido de que o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 

3.179/1999 aplica-se apenas à esfera de punição administrativa, 

não sendo autorizada legalmente a liberação do veículo com ou sem 

instituição do depósito para as hipóteses de conduta criminosa (como 

ocorre no caso concreto - art. 46, p. ún., LCA).
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12. É que - e aqui voltando ao início da exposição - a aplicação 

da LCA deve observar as disposições do Código Penal e do Código 

de Processo Penal (CPP). Segundo os arts. 118 e ss. do CPP, existem 

regras próprias, as quais também guardam consonância com o dever 

de promover o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

E estas regras, muito mais densas do que as a Lei n. 9.605/1998 e seus 

decretos, não permitem sob qualquer condição a alienação imediata de 

veículos e embarcações utilizadas como instrumentos de crime.

13. Mas, até pela sua antigüidade, é verdade que este regramento 

também nada dispõe sobre a possibilidade de deferimento da liberação 

do veículo ao proprietário que assume sua guarda e conservação na 

condição de depositário fi el. Acontece que, ao contrário da imediata 

restituição dos bens apreendidos ao proprietário ou sua alienação, 

a instituição da liberação com ônus de depósito é perfeitamente 

compatível com as previsões dos arts. 118 e ss. do CPP.

14. Tem-se, aí, uma integração possível entre a norma do art. 

25, § 4º, da LCA, na forma como regulamentada pelo Decreto n. 

3.179/1999 (na redação original e conforme o Decreto n. 5.523/2005), 

e o CPP. Por isto, pode ser plenamente aplicada a interpretação antes 

resumida nos casos em que, além de infração administrativa, a conduta 

também pode ser enquadrada como crime ambiental - até porque, 

repise-se, não atenta contra os princípios constitucionais-processuais 

básicos ou contra o que determina os arts. 118 e ss. do CPP.

15. Então, em mais um esforço de abreviação de tudo o quanto se 

disse, qualquer destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração 

administrativa, seja em razão de crime ambiental, deve ser precedido do 

devido processo legal. No primeiro caso, evidente que haverá sumarização, 

na forma das regulamentações da Lei n. 9.605/95; no segundo caso, do modo 

como previsto no CPP, sendo facultada, pela peculiaridade do tipo penal 

(crime ambiental), as infl exões da LCA e decretos no que for compatível (p. 

ex., a liberação ao proprietário com instituição do depósito em seu nome).

16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu 

origem ao presente especial, tendo fi cado assentado pelas instâncias 

ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em 

razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de 

multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão 
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recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo 

acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em 

nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).

17. Enfatize-se, por fi m, que toda esta sistemática é inaplicável 

aos casos ocorridos já na vigência do Decreto n. 6.514/2008, que deu 

tratamento jurídico diverso à matéria (arts. 105 e ss. e 134 e ss.).

18. Recurso especial parcialmente provido, admitindo a liberação 

do veículo sob depósito. Julgamento submetido à sistemática do art. 

543-C do CPC e à Resolução n. 8/2008.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte resultado 

de julgamento: “Prosseguindo no julgamento, a Seção, por unanimidade, deu 

parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.”

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria 

(que se declarou habilitado a votar), Eliana Calmon, Herman Benjamin (voto-

vista) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Falcão e 

Assusete Magalhães.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília (DF), 25 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 11.5.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
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Renováveis - Ibama, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (fl . 

111):

Administrativo. Ibama. Infração administrativa. Lei n. 9.605/1998, art. 46, 

parágrafo único. Decreto n. 3.179/1999. Apreensão de veículos. Liberação. 

Possibilidade.

I. Apesar de legítima a apreensão de veículo transportador de madeira sem a 

competente autorização para transporte (ATPF), sua liberação encontra respaldo 

no disposto no art. 2º, § 6º, inciso VIII, do Decreto n. 3.179/1999, mediante o 

pagamento da multa ou o oferecimento de defesa administrativa (q.v., verbi 

gratia, REO 2000.30.00.001700-2/AC).

II. Apelação e remessa ofi cial não providas.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl . 126).

Nas razões do especial (fl s. 129/143), alega a parte recorrente o que se 

segue:

(i) violação ao art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, ao argumento 

de que a origem não se manifestou acerca da permissão dada pelos arts. 25, § 4º, 

e 72, inc. IV e § 6º, da Lei n. 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais - LCA) 

para apreensão e venda dos instrumentos utilizados na prática de infração 

administrativa;

(ii) malversação aos arts. 25, § 4º, e 72, inc. IV e § 6º, da Lei n. 9.605/1998 

e ao art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999, uma vez que, como dito 

anteriormente, as normas derivadas destes dispositivos são claras e expressas 

no sentido da possibilidade da alienação. Inclusive, traz à tona o fato de que a 

antiga redação do Decreto n. 3.179/1999 (a qual dispunha acerca da viabilidade 

de liberação dos veículos e embarcações apreendidas mediante pagamento 

de multa), no ponto, foi alterada pelo Decreto n. 5.523/2005 (25.8.2005), 

admitindo a nomeação de fi el depositário até a alienação do bem, o que indica 

que, apreendido este, a restituição fi cou vedada, sendo impositiva a pena de 

perdimento.

Não foram apresentadas contra-razões (fl . 144).

O juízo de admissibilidade foi positivo na instância ordinária, já com 

submissão à sistemática do art. 543-C, § 1º, do CPC, e o recurso foi regularmente 

processado (fl . 147).
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Pela decisão de fls. 151/152, recebi o especial como representativo 

da controvérsia e, nos termos da Resolução STJ n. 8/2008, determinei as 

providências cabíveis.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não provimento do 

recurso especial, sustentando, em síntese, a inocorrência de violação ao art. 535 

do CPC, bem como a incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior (fl s. 

157/162).

O Ibama também veio ao feito e apresentou manifestação complementar a 

seu especial, reiterando - com base (a) na gravidade da infração de transporte de 

produto fl orestal sem licença, (b) na proporcionalidade entre o dano ambiental 

causado e perdimento do veículo apreendido, (c) na legalidade da pena de 

perdimento, (d) na independência das instâncias administrativa e criminal e 

(e) na evolução normativa da controvérsia - a necessidade de manutenção da 

apreensão até a declaração do perdimento dos bens, na forma dos dispositivos 

da Lei n. 9.605/1998 e do Decreto n. 3.179/1999 acima citados.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): A Lei n. 9.605/1998, 

embora apelidada de “Lei de Crimes Ambientais” (LAC), incorporou a proteção 

do meio ambiente à luz da idéia de tríplice responsabilização lançada por ocasião 

da promulgação da Constituição da República de 1988. Para tanto, tipifi cou não 

só infrações administrativas, como também os crimes ambientais, sem descuidar 

da responsabilidade civil quando pertinente.

Dentro desta sistemática, a LCA instituiu mecanismos próprios de tutela 

acautelatória administrativa e penal adjetos ao cometimento das respectivas 

infrações, sem descuidar das previsões já existentes (p. ex., no Código Penal e no 

Código de Processo Penal), incluindo-se, neste rol, a apreensão de produtos e 

instrumento de infrações administrativas e penais. Diz o art. 25 da LCA:

Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 

lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins 

zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a 

responsabilidade de técnicos habilitados.
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§ 2º  Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados 

e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins 

benefi centes.

§ 3º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou 

doados a instituições científi cas, culturais ou educacionais.

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida 

a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Na espécie, controverte-se acerca do conteúdo e alcance da norma inserta 

no § 4º do art. 25.

O Decreto n. 3.179/1999 (na redação vigente à época dos fatos - abril/2005 

-, alterada pelo Decreto n. 5.523/2005, ambos hoje superados pelo Decreto 

n. 6.514/2008) previa, em seu art. 2º, § 6º, inc. VIII, que “os veículos e as 

embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade 

competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa, 

oferecimento de defesa ou impugnação, podendo ser os bens confi ados a 

fi el depositário na forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei n. 3.071, de 1916, até 

implementação dos termos mencionados, a critério da autoridade competente” 

(negritos acrescentados).

A partir daí, surgiu a controvérsia posta em exame: a compatibilidade 

entre as disposições da lei e a da legislação infralegal. É que o § 4º do art. 25 

da LCA determina a alienação dos instrumentos do crime (compreendidos em 

sentido lato), mas, a seu turno, o Decreto n. 3.179/1999 possibilita a liberação 

dos veículos e embarcações apreendidos pela prática de infração administrativa 

ambiental mediante pagamento de multa ou oferecimento de defesa.

Creio que, de fato, a regulamentação editada ultrapassou os limites 

legalmente delimitados.

O comando legal que se extrai do art. 25, § 4º, da LCA é peremptório 

ao afi rmar que os instrumentos do crime serão alienados, impossibilitando 

qualquer juízo de discricionariedade ao Chefe do Executivo no sentido de, a 

pretexto de regulamentar tal comando, permitir a liberação dos veículos ou 

embarcações mediante pagamento de multa (!) - à questão da liberação por 

ocasião do oferecimento de impugnação ou defesa voltar-se-á mais adiante.

O art. 2º, § 6º, inc. VIII, primeira parte (pagamento de multa), do Decreto 

n. 3.179/1999, na redação original (em vigor na época dos fatos, frise-se) 

constitui verdadeira inovação no ordenamento jurídico, destituída de qualquer 
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base legal, o que afronta os incs. IV e VI do art. 84 da Constituição da República 

vigente (CR/1988): o primeiro dispositivo porque o decreto exorbitou do 

âmbito da “fi el execução” da lei; o segundo dispositivo porque houve a edição de 

preceito normativo primário fora das hipóteses lá discriminadas.

Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura 

e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à 

perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório 

e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/1988), especialmente em 

situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, 

eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do 

bem.

Assim, evitar-se-ia a irreversibilidade de um provimento, que embora 

sancionador, também é acautelatório (a apreensão do veículo suposto 

instrumento de infração) - diferente do art. 2º, inc. IV, da Lei n. 9.605/1998, em 

que a apreensão é a própria sanção.

Para estes casos, é legítimo - digo, constitucional - admitir, como a meu 

sentir fez a parte fi nal do inc. VIII do § 6º do art. 2º do Decreto n. 3.179/1999 

(redação original), que a apresentação de defesa administrativa impeça a 

imediata alienação dos bens apreendidos pois esta conclusão necessariamente 

deve vir precedida da apreciação da demanda instaurada entre a Administração 

e o infrator. E, neste sentido, por este interregno até a decisão, veículos e 

embarcações fi cariam depositados em nome do proprietário.

Este recorte na ilegalidade do Decreto n. 3.179/1999 (redação primeva) 

é tão importante que o superveniente Decreto n. 5.523/2005, o qual deu nova 

disciplina à matéria, acabou por consagrando-a, de modo que “os veículos e 

as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade 

ambiental competente, poderão ser confiados a fiel depositário até a sua 

alienação”.

Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com 

a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-

lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem 

ao proprietário.

Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999 (redação 

original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante 

pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei 

n. 9.605/1998; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo 
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regulamentar admite a instituição do depositário fi el na fi gura do proprietário do 

bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa 

administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do 

veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais 

que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o 

veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência 

(Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).

Não aproveita ao Ibama a alegação desenvolvida desde a origem no sentido 

de que o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999 aplica-se apenas à 

esfera de punição administrativa, não sendo autorizada legalmente a liberação 

do veículo com ou sem instituição do depósito para as hipóteses de conduta 

criminosa (como ocorre no caso concreto - art. 46, p. ún., LCA).

É que - e aqui voltando ao início da exposição - a aplicação da LCA deve 

observar as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal (CPP). 

Segundo os arts. 118 e ss. do CPP, existem regras próprias, as quais também 

guardam consonância com o dever de promover o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa. E estas regras, muito mais densas do que as a Lei 

n. 9.605/1998 e seus decretos, não permitem sob qualquer condição a alienação 

imediata de veículos e embarcações utilizadas como instrumentos de crime.

Mas, até pela sua antigüidade, é verdade que este regramento também 

nada dispõe sobre a possibilidade de deferimento da liberação do veículo ao 

proprietário que assume sua guarda e conservação na condição de depositário 

fi el. Acontece que, ao contrário da imediata restituição dos bens apreendidos ao 

proprietário ou sua alienação, a instituição da liberação com ônus de depósito é 

perfeitamente compatível com as previsões dos arts. 118 e ss. do CPP.

Tem-se, aí, uma integração possível entre a norma do art. 25, § 4º, da LCA, 

na forma como regulamentada pelo Decreto n. 3.179/1999 (na redação original 

e conforme o Decreto n. 5.523/2005), e o CPP. Por isto, pode ser plenamente 

aplicada a interpretação antes resumida nos casos em que, além de infração 

administrativa, a conduta também pode ser enquadrada como crime ambiental - 

até porque, repise-se, não atenta contra os princípios constitucionais-processuais 

básicos ou contra o que determina os arts. 118 e ss. do CPP.

Então, em mais um esforço de abreviação de tudo o quanto se disse, 

qualquer destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração 

administrativa, seja em razão de crime ambiental, deve ser precedido do devido 

processo legal. No primeiro caso, evidente que haverá sumarização, na forma das 
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regulamentações da Lei n. 9.605/95; no segundo caso, do modo como previsto 

no CPP, sendo facultada, pela peculiaridade do tipo penal (crime ambiental), 

as infl exões da LCA e decretos no que for compatível (p. ex., a liberação ao 

proprietário com instituição do depósito em seu nome).

Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao 

presente especial, tendo fi cado assentado pelas instâncias ordinárias que a 

liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de 

defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de 

dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo 

(como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do 

depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).

Enfatize-se, por fi m, que toda esta sistemática é inaplicável aos casos 

ocorridos já na vigência do Decreto n. 6.514/2008, que deu tratamento jurídico 

diverso à matéria (arts. 105 e ss. e 134 e ss.).

A doutrina especializada não diverge substancialmente de tudo quanto 

se disse até agora. Comentando o art. 25 da Lei n. 9.605/1998, dizem Nicolao 

Dino de Castro e Costa Neto, Ney Barros Bello Filho e Flávio Dino de Castro 

e Costa o que se segue:

De todo modo, a apreensão pela autoridade policial dos produtos e 

instrumentos relacionados com o fato delituoso já seria imposta pelo art. 6º, inciso 

II, do CPP. Neste caso, a adoção de qualquer das providências enunciadas nos 

parágrafos dependerá de autorização judicial.

Apesar de o art. 91 do Código Penal dispor que a perda dos produtos e dos 

instrumentos do crime é efeito da condenação, é recomendável que o Ministério 

Público e o juiz - sobretudo diante da especificidade dos produtos que são 

apreendidos em decorrência de crimes ambientais - busquem caminhos que 

impeçam a deterioração irreparável dos bens em questão. [...]

Note-se que, instaurado tal procedimento e concluindo a autoridade 

administrativa pela apreensão e perdimento dos bens em questão, esta 

penalidade não pode ser desconstituída pelo Juízo Criminal, v.g. por intermédio 

de decisão proferida em sede de incidente de restituição de coisas apreendidas 

(art. 118 e seguintes do CPP). [...]

No entanto, ressalte-se que, na hipótese de existir inquérito policial ou ação 

penal relativos ao mesmo delito, a concretização da decisão administrativa (com a 

doação, destruição etc.) dependerá de expressa autorização do juiz competente, 

a fi m de evitar que a citada autonomia resulte em prejuízo à persecução penal - o 

que seria um evidente absurdo.
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[...]

Finalmente, a propósito especifi camente de veículos e embarcações, o art. 

2º, § 6º, inciso VIII, do Decreto n. 3.179/1999 dispõe: [...] Vários são os vícios 

detectáveis neste dispositivo. A apreensão e perdimento dos veículos é uma 

sanção administrativa autônoma que, caso imposta por autoridade competente, 

não é desconstituída pelo pagamento de multa. Por outro lado, se aquela não 

for aplicada, os proprietários têm direito a reaver seu bens independentemente 

do cumprimento da sanção pecuniária - que deve ser cobrada pelos meios 

processuais próprios. Frise-se, ainda, que o mero oferecimento de defesa ou 

impugnação não gera direito à restituição dos bens mencionados, sendo 

imperativo aguardar-se o pronunciamento previsto no art. 71, inciso II, da Lei n. 

9.605/1998, e/ou da autoridade jurisdicional. (Crimes e Infrações Administrativas 

Ambientais - Comentários à Lei n. 9.605/1998, 2001, p. 124/126 - negrito 

acrescentado)

Ou seja, mesmo doutrinariamente é pacífi co a necessidade de permitir a 

instauração do contraditório para fi ns de alienação dos veículos. No entanto, 

justamente na tentativa de conciliar os interesses de preservação dos bens 

apreendidos e viabilizar o devido processo legal - e aqui a doutrina diverge 

-, não é incompatível com a Lei n. 9.605/1998 a previsão da liberação com 

instituição de depósito em nome do proprietário. Desonera-se a Administração 

da conservação e guarda do bem, que poderá ser reavido a qualquer tempo após 

a conclusão administrativa/judicial sobre a caracterização ou não da infração e 

sobre o destino do que foi alvo de apreensão. Posição legítima e conciliatória.

Essas são as razões de direito que me cabiam expor. No entanto, penso que 

o tema merece algumas breves ponderações de cunho profi lático.

O presente recurso especial evidencia à exaustão a hipocrisia com que o 

Estado atua falseando a defesa dos biomas nacionais. O Legislativo aprova e 

remete à sanção presidencial lei de cunho absolutamente dissuasório ou, na mais 

pura exegese, pedagógico, pois plantaria semente prenhe em balizas norteadoras 

de política pública comprometida com o combate à devastação das fl orestas 

brasileiras.

Ato contínuo, o mesmo Estado, e por seu Chefe do Executivo, edita decreto 

que, no afã de regulamentar a referida lei, fi nda por frustrar ou, igualmente de 

forma pedagógica (com perdão da má utilização do vocábulo neste sentido), 

fomenta a abertura de sendas burocráticas que corroem princípios basilares 

da Administração Pública, outorgando ao agente fi scalizador, exercendo mero 

juízo delibatório, o poder de negar vigência à lei pelo simples recolhimento de 
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multas administrativas, devolvendo, assim, aos infratores ambientais os bens 

apreendidos na empreitada ilegal fl agranteada.

Em obter dictum, também venho divagar para demonstrar que o mesmo 

Estado, ora recorrente, que ora nos cobra repor a verdade exurgida da lei para 

declarar perdidos os bens apreendidos nas infrações ambientais - mormente 

as que provocam escandalosa devastação dos nossos biomas - é o mesmo 

Estado que rasga ou pavimenta estradas nesses mesmos biomas para escoar 

criminosamente o produto ilegal que diz reprimir.

Não é admissível delegar a servidor algum o poder de negociar direito 

fundamental com quitações de multas, permitindo a liberação de bens que a 

lei determinou seu perdimento nas circunstâncias estritamente por ela fi xadas. 

Inviável admitir que o sono dos madeireiros infratores - aqueles que bem 

poderiam retirar legalmente das fl orestas o produto de seu comércio, mas optam 

por, simplesmente, quitar multas e manter tratores e caminhões a derrubar e a 

transportar anos de vida de nossas gerações - permaneça inabalável.

Com essas considerações, voto por dar parcial provimento ao recurso 

especial, admitindo a liberação do veículo sob depósito e submetendo o presente 

julgamento ao regime do art. 543-C do CPC.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo e Ambiental. Lei 9.605/1988. Transporte 

de carvão sem licença. Apreensão e liberação de veículo. Prevalência do 

comando de lei sobre requisitos fi xados em decreto. Dever-poder de 

fi scalização ambiental. Efi cácia da medida. Interpretação sistemática. 

Possibilidade de aplicação da pena de perdimento. Regime do art. 

543-C do CPC.

1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Gerente 

Executivo do Ibama no qual se debate, essencialmente, a apreensão de 

veículo em razão de transporte de carvão sem licença válida para todo o 

percurso de viagem. A questão jurídica principal vem a ser a possibilidade 

de alienação imediata e automática do veículo, como instrumento do crime, 

pela autoridade, mesmo havendo defesa administrativa.

Histórico da demanda

2. A sentença de procedência parcial foi mantida pelo Tribunal 

de origem, com amparo no fundamento de que, “apesar de legítima 
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a apreensão de veículo transportador de madeira sem a competente 

autorização para transporte (ATPF), sua liberação encontra respaldo 

no disposto no art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999, 

mediante o pagamento da multa ou o oferecimento de defesa 

administrativa” (fl . 111).

Contexto de fundo da demanda e balizas hermenêuticas 

aplicáveis à espécie

3. Quem desmata ilegalmente quer e precisa escoar a madeira 

extraída, colocando-a no mercado nacional (e até internacional). 

Assim, se não reprimido energicamente o transporte criminoso 

desses produtos pelas estradas brasileiras, fi ca preservado o incentivo 

econômico que viabiliza a lucratividade e estimula a persistência 

dessa prática altamente degradadora, que vem pondo abaixo fl orestas 

milenares e terras indígenas nos vários biomas brasileiros. Tal 

qual ocorre com a delinquência no tráfi co de entorpocentes e no 

contrabando, os veículos utilizados no transporte ou comercialização 

dos produtos da conduta infratora são instrumentos imprescindíveis 

ao cometimento do ilícito, pois sem eles se quebra a conexão entre 

produtor/fornecedor, intermediário e consumidor fi nal.

4. Juízos valorativos amparados na precaução-prevenção e na teoria 

da implementação (sobretudo quanto a mecanismos de dissuasão geral 

e especial) têm particular incidência no caso concreto, mormente 

diante das seguintes – e extremamente plausíveis – afi rmações do 

órgão ambiental recorrente, que se postam como substrato ético-jurídico 

da posição a ser adotada pelo STJ: “quando o órgão ambiental fl agra 

o transporte de produto fl orestal desacompanhado de licença válida, 

isso signifi ca que a madeira foi explorada de maneira predatória, 

em desacordo com as normas aplicáveis aos planos de manejo” (fl . 

168); “não é possível a liberação de veículo apreendido em razão 

do transporte ilegal de madeira mediante o mero pagamento da 

multa pecuniária ou apresentação de impugnação ao auto de infração, 

pois tais fatos, sobretudo o recolhimento de determinados valores, 

não desnaturam ou evitam o grave dano perpetrado contra o meio 

ambiente (evidenciado nas imagens acima) e que, via de regra, continua 

sendo praticado, quando o infrator volta a deter a posse do caminhão 

e com ele volta a transportar madeira ilegalmente extraída” (fl . 169); 

“a fi scalização do transporte de cargas de produtos fl orestais consiste 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

136

em um instrumento valioso de combate ao desmatamento ilegal, pois 

age em um dos momentos cruciais da comercialização da madeira, que 

é o do transporte. Isso porque tanto as indústrias de móveis como os 

portos para exportação não estão concentrados nas áreas de extração 

da madeira, motivo pelo qual há necessidade de escoamento desses 

produtos e é, nesse momento, que a fi scalização se torna bastante 

viável e pode ser muito efi caz” (fl . 170).

5. Na escolha de uma entre as proposições em debate, razoável 

optar por aquela que melhor avança a efi cácia do perdimento no 

contexto das fi nalidades da sanção: de forma repressiva, a retirada do 

instrumento de predação e a proteção da biodiversidade e, de forma 

preventiva, a mensagem de cunho pedagógico, destinada a inibir a 

reiteração da conduta pelo agente e por outros sujeitos que exerçam 

atividade correlata (dissuasão específi ca e geral).

Regramento da matéria na Lei 

dos Crimes contra o Meio Ambiente

6. Os arts. 25 e 72, § 6º, da Lei n. 9.605/1998 conduzem à 

interpretação literal de que a infração administrativa pode levar à 

apreensão e venda do veículo, respeitada a proporcionalidade da pena 

(o que pressupõe decisão a respeito, legitimada, sempre, por processo 

administrativo). Já o Decreto n. 3.179/1999, que regulamentava a Lei 

n. 9.605/1998 (hoje substituído pelo Decreto n. 5.523/2005, que traz 

tratamento diverso da matéria), estabelecia condições para a liberação 

de veículos (pagamento de multa e oferecimento de defesa), que não 

estão presentes na legislação de regência da matéria.

7. Numa perspectiva geral, deve prevalecer a norma 

hierarquicamente superior, apontando-se desbordamento da função 

regulamentar do Decreto n. 3.179/1999 (hoje superado), com amparo 

no princípio da reserva legal (REsp 872.169/RS, Segunda Turma, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 13.5.2009). Incidem, então, as 

disposições dos arts. 72, § 6º, e 25 da LCA, no sentido de que a infração 

administrativa pode levar à apreensão e venda do veículo, respeitada 

a proporcionalidade da pena (o que pressupõe decisão a respeito, 

legitimada, sempre, por processo administrativo, como corretamente 

indicado pelo eminente Relator, Ministro Mauro Campbell Marques).

8. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça já entendeu que a liberação do produto apreendido em favor 
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do infrator, ainda que sob encargo de fi el depositário, oferece grave 

lesão à ordem administrativa (AgRg na SS 2.508/PA, Rel. Ministro 

Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Presidente do STJ, Corte 

Especial, DJe 29.2.2012). Em outro precedente, o STJ enfrentou a 

situação de doação do produto da infração – disciplinada pelo art. 25, 

§ 2º, da Lei n. 9.605/1998 –, hipótese vizinha da ora discutida e cujas 

ponderações aplicam-se parcialmente ao caso concreto. Entre elas a de 

que a doação do produto do ilícito – tal qual a apreensão e o decreto 

de perdimento dos instrumentos utilizados para a infração – visa: 

a) desonerar o órgão ambiental do encargo de manter, em depósito 

próprio ou de terceiro, bens de difícil guarda ou conservação; b) dar 

destinação social ou ambientalmente útil a bens relacionados à prática 

de infração administrativa ou penal prevista na Lei n. 9.605/1998 

(REsp 730.034/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 21.5.2010), ponderações essas que, no caso aqui 

sob exame, ainda são adicionadas da fi nalidade específi ca de c) coibir 

ou difi cultar, pela apreensão e alienação do veículo, a reiteração da 

prática da infração que deu origem à autuação.

9. Nos termos dos arts. 72, § 6º, e 25 da Lei n. 9.605/1998, 

veículos podem ser instrumentos do ilícito administrativa e criminal, 

na ilicitude ambiental e também em qualquer outra. Mas como bem 

afi rma o eminente Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, tal 

não quer dizer que se possa alienar o bem automaticamente, se ainda 

pendente impugnação administrativa da própria conduta imputada.

Conclusão do Voto-Vista

10. Assim, acompanho o judicioso Voto do eminente Relator, de modo 

a afi rmar: a) as disposições do decreto vigente à época dos fatos constituíram 

inovação em relação à LCA; b) descabe alienação do bem apreendido, se não 

respeitado o princípio do devido processo legal; c) a ratio nobre da Lei n. 

9.605/1998, de desestimular condutas degradadoras e retirar incentivos 

perversos ao desmatamento, deve ser prestigiada pelo Poder Judiciário.

O Sr. Ministro Herman Benjamin:

1. Histórico da demanda

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Gerente 

Executivo do Ibama que, por meio de analista ambiental, apreendeu veículo e 
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carga e lavrou auto de infração por transporte de carvão sem licença válida para 

todo o percurso da viagem.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a 

liberação do veículo (fl . 80), mantida pelo Tribunal de origem, com amparo no 

fundamento de que, “apesar de legítima a apreensão de veículo transportador de 

madeira sem a competente autorização para transporte (ATPF), sua liberação 

encontra respaldo no disposto no art. 2º, § 6º, VIII, do Decreto n. 3.179/1999, 

mediante o pagamento da multa ou o oferecimento de defesa administrativa” (fl . 

111). Foram os aclaratórios rejeitados (fl . 126).

No Recurso Especial, o Ibama sustenta que o acórdão foi omisso e ofendeu 

lei federal quanto aos arts. 25, § 4º, e 72, IV e § 6º, da Lei n. 9.605/1998, que 

estabelecem a possibilidade de perdimento de veículo de qualquer natureza 

(original ou adulterado), apreendido na prática de infração ambiental, bem 

como a autonomia da pena de apreensão, tudo reforçado pelo art. 2º, § 6º, VIII, 

do Decreto n. 3.179/1999. Aduz que cabe à autoridade administrativa levar 

em consideração a prova da boa-fé do autuado, à luz da razoabilidade e da 

proporcionalidade, para aplicar (ou não) a pena, o que seria incompatível com o 

trâmite do writ.

Sem contrarrazões, o Especial foi admitido como representativo 

de controvérsia, assim descrito: “Recurso especial de iniciativa do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

nos autos de mandado de segurança em que se discute a possibilidade da 

liberação de veículo de carga, legalmente apreendido pelo transporte de madeira 

sem a competente autorização para transporte – ATPF – (Lei n. 9.605/1998, 

art. 46, parágrafo único) mediante pagamento de multa ou oferecimento de 

defesa administrativa, com respaldo no disposto no art. 2º, § 6º, inciso VIII, do 

Decreto n. 3.179/1999”.

O Parquet opinou pelo não provimento do Apelo, ao argumento de que “é 

possível a liberação de veículos e embarcações utilizadas na prática de infrações 

ambientais desde que haja o pagamento da multa e o oferecimento de defesa 

ou impugnação”, além de haver referências à necessidade de revisão de matéria 

fática e à inviabilidade de reapreciação do mérito da decisão administrativa não 

pautada por ilegalidade (fl s. 161-162).

Sobreveio manifestação complementar do Ibama, na qual foram trazidas 

considerações sobre: a) a gravidade da infração de transporte de produto fl orestal 

sem licença, porquanto o pagamento de multa e o recolhimento de valores não 
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evita o dano perpetrado contra o meio ambiente; b) a proporcionalidade entre 

o dano ambiental e o perdimento do veículo apreendido dentro do contexto 

brasileiro, dado que o transporte ilegal de madeira, imprescindível para o 

comércio predatório, só é efi cazmente dissuadido com a aplicação da pena de 

perdimento; além disso, é “evidente que uma árvore, para o meio ambiente, 

tem um valor diferente de uma dúzia de tábuas, assim como o valor da multa 

administrativa não representa a importância da mesma árvore para o equilíbrio 

ambiental” (Trennepohl), fl . 171; c) o caráter preventivo e repressivo da sanção, 

que caracteriza ato legal e vinculado da administração, nos termos do art. 25, 

§ 4º, da Lei n. 9.605/1998; d) a remota possibilidade de se acolher a tese dos 

recorridos somente no período anterior ao Decreto n. 5.523/2005; e) a distinção 

entre a natureza das apreensões administrativa (preventiva e repressiva com 

provável decisão de perdimento) e criminal (resguardo do decreto confi scatório).

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Ministro Mauro Campbell 

Marques, deu parcial provimento ao Especial, ressaltando que o oferecimento 

de defesa e seu eventual acolhimento justifi cariam o perdimento do bem como 

providência irreversível. Para a espécie dos autos, entendeu que, assentado 

que a liberação do veículo se impunha em razão do oferecimento de defesa 

administrativa, seria caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, 

permitindo a liberação do veículo condicionada à instituição do depósito em 

nome do proprietário. A eminente Ministra Eliana Calmon acompanhou o 

Relator. O julgamento prosseguiu com a sobrevinda, agora, de meu pedido de 

vista para exame do caso, após renovação de julgamento.

2. Perspectiva normativa literal

O termo de apreensão foi lavrado em 25.4.2005. À época, vigia a Lei n. 

9.605/1998, que dispõe:

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, 

observado o disposto no art. 6º: (...)

IV - apreens ão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 

utilizados na infração; (...)

§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão 

ao disposto no art. 25 desta Lei.

Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente 

observará:
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I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 

conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 

interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 25. Verifi cada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 

lavrando-se os respectivos autos. (...)

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida 

a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Os artigos conduzem à interpretação literal de que a infração administrativa 

pode levar à apreensão e à venda do veículo, respeitada a proporcionalidade da 

pena (o que pressupõe decisão a respeito, legitimada, sempre, por processo 

administrativo).

Vigorava ainda o Decreto n. 3.179/1999, que regulamentava a Lei n. 

9.605/1998 e determinava em sua redação original:

Art. 2º As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 

utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto; (...)

§ 6º A apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do 

caput deste artigo, obedecerão ao seguinte: (...)

VIII - os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, 

apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante 

o pagamento da multa, oferecimento de defesa ou impugnação, podendo ser 

os bens confi ados a fi el depositário na forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei n. 

3.071, de 1916, até implementação dos termos antes mencionados, a critério da 

autoridade competente;

O Decreto, p ortanto, estabelece condições para a liberação de veículos 

(pagamento de multa e oferecimento de defesa) que não estão presentes na 

legislação de regência da matéria.

Duas seriam as propostas. A primeira parte do ponto de que é legítima a 

interpretação, acima sugerida, dada à Lei n. 9.605/1999. Sendo assim, haveria 

incompatibilidade entre a determinação legal, que autorizaria a alienação 

(bastando o respeito à proporcionalidade), e os requisitos fi xados pelo Decreto, 

que fl exibilizariam os rigores da apreensão-alienação.
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A divergência seria solucionada pela prevalência da norma hierarquicamente 

superior, apontando-se um desbordamento da função regulamentar do Decreto 

n. 3.179/1999, com amparo no princípio da reserva legal, visto que “às portarias, 

regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado inovar a ordem 

jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos limites 

estabelecidos por elas” (REsp 872.169/RS, Segunda Turma, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, DJe 13.05.2009).

Tal fundamento, por si só, seria sufi ciente para o provimento do Recurso 

Especial.

3. Perspectiva ambiental: substrato ético

A segunda proposta parte da interpretação de que, pela literalidade dos 

arts. 25 e 72, § 6º, da Lei n. 9.605/1998, veículos não seriam instrumentos e, por 

isso, não teriam recebido da lei tratamento específi co, abrindo espaço para a 

regulamentação pelo Decreto n. 3.179/1999.

A questão exigiria, à luz das proposições do Especial, esforço hermenêutico 

adicional.

No Direito brasileiro existe, a cargo dos órgãos que integram o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, um inequívoco dever-poder de controle e 

fi scalização ambiental (= dever-poder de implementação), de natureza vinculada, 

indisponível, irrenunciável e imprescritível.

Assim, em suas decisões, tanto o Sisnama quanto o Poder Judiciário devem 

envidar esforços para defender e preservar, para as presentes e as futuras gerações, 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de 

vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo, 

instrumentalizando, em seus comandos, o princípio da precaução (quando houver 

dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, 

toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente 

prevenção (pois, uma vez que se possa prever que certa atividade pode ser 

danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, assim, na forma da lei, para instalação 

de obra ou atividade potencialmente causadora de signifi cativa degradação do 

meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade 

(CF, art. 225, § 1º, IV).

Juízos valorativos amparados na precaução-prevenção e na teoria da 

implementação (sobretudo quanto a mecanismos de dissuasão geral e especial) 
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devem considerar ainda a preservação do meio ambiente como direito 

fundamental, de elevada valência em juízos de ponderação e preponderância. O 

intérprete deve estar atento ainda à fase holística do direito ambiental, na qual 

o ambiente passa a ser protegido de maneira completa, vale dizer, como sistema 

ecológico integrado (resguardam-se as partes a partir do todo) e com autonomia 

valorativa (é, em si mesmo, bem jurídico).

Essas ponderações são atreladas às premissas de dever-poder de proteção 

efi ciente do meio ambiente como patrimônio e direito humano fundamental, 

diante das quais se sobrelevam a precaução e a prevenção nas medidas adotadas, 

de modo a garantir bem essencial à qualidade de vida.

Tais axiomas têm particular incidência no caso concreto, especialmente 

diante das seguintes – e extremamente plausíveis – afi rmações, que se postam 

como substrato ético-jurídico da posição a ser adotada pelo STJ:

a) “quando o órgão ambiental fl agra o transporte de produto fl orestal 

desacompanhado de licença válida, isso signifi ca que a madeira foi explorada 

de maneira predatória, em desacordo com as normas aplicáveis aos planos de 

manejo” (fl . 191);

b) “não é possível a liberação de veículo apreendido em razão do transporte 

ilegal de madeira mediante o mero pagamento da multa pecuniária ou 

apresentação de impugnação ao auto de infração, pois tais fatos, sobretudo o 

recolhimento de determinados valores, não desnaturam ou evitam o grave dano 

perpetrado contra o meio ambiente (evidenciado nas imagens acima) e que, via 

de regra, continua sendo praticado, quando o infrator volta a deter a posse do 

caminhão e com ele torna a transportar madeira ilegalmente extraída” (fl . 192).

c) “a fi scalização do transporte de cargas de produtos fl orestais consiste em 

um instrumento valioso de combate ao desmatamento ilegal, pois age em um 

dos momentos cruciais da comercialização da madeira, que é o do transporte. 

Isso porque tanto as indústrias de móveis como os portos para exportação 

não estão concentrados nas áreas de extração da madeira, motivo pelo qual 

há necessidade de escoamento desses produtos e é, nesse momento, que a 

fi scalização se torna bastante viável e pode ser muito efi caz” (fl . 193)

d) “se nada for feito para conter o aquecimento global, o prejuízo para 

o PIB brasileiro nos próximos 40 anos fi cará entre R$ 719 bilhões e R$ 3,6 

trilhões. Os efeitos econômicos do desmatamento, com relação às mudanças 

climáticas, abarcam os custos de reverter o aquecimento global, com a redução 

das emissões, e os custos decorrentes das mudanças climáticas que já estão 
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afetando o planeta. Nesse contexto, o perdimento do veículo é perfeitamente 

proporcional, pois é instrumento utilizado para fomentar a principal fonte de 

emissões de fases no Brasil, qual seja, o desmatamento. Não há falar na garantia 

do exercício da atividade econômica poluidora, que gera lucro individualmente, 

ao passo em que causa prejuízos e exige investimentos de todos os outros setores 

da economia para reverter os efeitos da atividade lesiva ao meio ambiente” (fl . 

196).

Todas essas considerações levam a crer que, recorrendo-se à interpretação 

sistemática e axiomas de maior valência, na ponderação entre o direito à 

propriedade e o direito ao meio ambiente e sua proteção, prepondera o segundo.

Dessa forma, na escolha de uma entre as duas proposições em debate, 

razoável optar por aquela que melhor avança a efi cácia do perdimento no 

contexto das fi nalidades da sanção: de forma repressiva, a retirada do instrumento 

de predação e a proteção da biodiversidade e, de forma preventiva, a mensagem 

de cunho pedagógico, inserida no comando, destinada a inibir a reiteração 

da conduta pelo agente e por outros sujeitos que exerçam atividade correlata 

(dissuasão específi ca e geral).

Essa mensagem ratifi ca o fato de que a solução de confl itos desborda 

o conteúdo atomizado da decisão e produz outros efeitos: incitar as partes a 

cumprir suas obrigações, censurar e legitimar comportamentos, encorajar ou 

tornar impossível o exercício de uma ação, tornar fácil ou difícil a apreciação 

de comportamentos ou resoluções sobre tal comportamento. Logo, “os efeitos 

assim produzidos não são apenas ‘efeitos especiais’ (special eff ects) (...); resultarão 

também ‘efeitos gerais’ das informações prestadas pela jurisdição ou a elas 

relativas e da reacção que essas informações podem suscitar em terceiros que não 

sejam as partes”. Essas seriam as mensagens de regulação de comportamento a 

partir do precedente (Marc Galanter, A justiça não se encontra apenas nas decisões 

dos Tribunais, p. 85).

Dessa forma, considerando que o magistrado trabalha com sistemas 

abertos que interpretam e acomodam a legislação à luz de um sistema político 

(Celso Fernandes Campilongo, Política, sistema jurídico e decisão judicial, 

São Paulo, Max Limonad, 2002, p. 28) e que há um natural confl ito entre 

interesses particulares (concentrados) e públicos (fragmentados) no processo 

legislativo (Daniel Farber e Phillip Frickey, Law and public choice – a critical 

introduction, London, Th e University of Chicago Press, 1991, p. 10), temos que 

o processo, em contraditório efetivo, tem o condão de apreciar políticas públicas 
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(especialmente na seara ambiental), estabelecendo muitas vezes um choque que, 

antes de provocar a destruição, renova o sistema jurídico, quase numa autopoiese 

responsável pela evolução do direito ora aplicado.

Recorrendo à interpretação sistemática, prevalecem as disposições dos arts. 

72, § 6º, e 25 da LCA, no sentido de que a infração administrativa pode, repita-

se, levar à apreensão e venda do veículo, respeitada a proporcionalidade da pena (o 

que pressupõe decisão a respeito, legitimada, sempre, por processo administrativo, 

na linha do judicioso Voto do eminente Relator, Ministro Mauro Campbell).

No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 2.508/

PA, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a liberação do 

produto apreendido em favor do infrator, ainda que sob encargo de fi el depositário, 

oferece grave lesão à ordem administrativa, nestes termos:

Pedido de suspensão de medida liminar em mandado de segurança. 

Desmatamento e degradação ambiental. Apreensão de animais em área 

embargada pelo Ibama. Lesão à ordem administrativa. Causa grave lesão à ordem 

administrativa a decisão que nomeia o infrator como fi el depositário, autorizando-o 

a remover os animais apreendidos sem que tenha sido identificada área 

adequada para o respectivo pastoreio; risco de degradação de outras áreas. Agravo 

regimental desprovido.

(AgRg na SS 2.508/PA, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Presidente do STJ, Corte Especial, DJe 29.02.2012).

Em outro precedente, o eminente Min. Mauro Campbell Marques 

enfrentou a situação de doação do produto da infração – disciplinada pelo 

art. 25, § 2º, da Lei n. 9.605/1998 –, hipótese vizinha à ora debatida e cujas 

ponderações aplicam-se, algumas, ao caso concreto:

Ambiental. Art. 25, § 2º, da Lei n. 9.605/1998. Peculiaridades do caso concreto. 

Doação do produto do crime (toras de mogno). Certeza de que a atividade 

ilícita foi perpretada por invasores em face dos proprietários do terreno e da 

coletividade. Necessidade de, no caso concreto, respeitar o direito de propriedade 

dos proprietários lesados. Juízo defi nitivo acerca da distinção, na espécie, entre os 

criminosos (invasores) e os proprietários da plantação. Dúvida que recai apenas 

em relação à propriedade do terreno em que levantado o plantio do mogno. 

Recurso especial parcialmente provido.

1. Discute-se a possibilidade de doação de 636 toras de mogno apreendidas, 

na forma do art. 25, § 2º, da Lei n. 9.605/1998, segundo o qual “[v]erificada 

a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os 

respectivos autos. [...] Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão 
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estes avaliados e doados a instituições científi cas, hospitalares, penais e outras 

com fi ns benefi centes”.

2. Na espécie, já há certeza acerca de que o a atividade extrativista ilícita foi 

realizada por invasores, sem qualquer contribuição dos proprietários do terreno 

sobre o qual foi levantada a plantação. Esta peculiaridade deve ser levada em 

consideração e é essencial para a compreensão das linhas traçadas a seguir.

3. É imprescindível começar a análise da correta delimitação do art. 25, § 2º, 

da Lei n. 9.605/1998 pelo que determina o art. 79 do mesmo diploma normativo, 

este dizendo que “[a]plicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do 

Código Penal e do Código de Processo Penal”. Conclusão neste sentido já era 

óbvia, considerando que a Lei de Crimes Ambientais traz apenas quatro artigos 

que versam sobre processo e procedimentos penais (arts. 25, 26, 27 e 28 da Lei n. 

9.605/1998).

4. Diz o art. 91 do Código Penal - CP: “[s]ão efeitos da condenação: [...] II - a 

perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: 

[...] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 

auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

5. Singela leitura do caput do inc. I do art. 91 do CP revela que, via de regra, o 

produto do crime realmente não pode aproveitar a quem comete o ilícito, colocado a 

salvo o direito dos lesados e dos terceiros de boa-fé.

6. Na espécie, frise-se, não existe dúvidas de que houve o crime ambiental 

(extração ilegal de madeira), nem de que os criminosos não são os proprietários 

da plantação ou do terreno na qual esta foi erguida. Paira incerteza apenas no que 

tange ao proprietário do imóvel de onde foram retiradas as toras de mogno.

7. Ocorre que, se constatado, como alegam os recorridos, que a madeira 

foi extraída de sua propriedade por invasores, não é possível entender que 

deveria haver a doação em favor de entidades, na forma do art. 25, § 2º, da 

Lei n. 9.605/1998, sem que haja resguardo de seu direito de propriedade, 

constitucionalmente tutelado.

8. A previsão vertida neste artigo deve ser lida em conformidade com os arts. 

91 do CP e 118 e ss. do Código de Processo Penal - CPP, ou seja, para que haja 

a doação, é necessária a observância da ocorrência da infração e também do 

domínio dos bens apreendidos.

9. É evidente que, se constatado que a propriedade do terrenos é dos 

recorridos, a realização de conduta ilícita de extração das árvores não tem o 

condão de reverter pura e simplesmente a propriedade sobre os bens que se 

agregam ao solo.

10. Em resumo: os recorridos, sem dúvidas, se proprietários do terreno de onde 

extraídas, podem vir a fi gurar como os lesados, na forma que dispõe o art. 91 do 

CP. E, se assim o for, deverão ter seu direito de propriedade salvaguardado - até 

porque, se respeitam o meio ambiente, exercem a função social da propriedade 
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-, vedada a comercialização, que fi ca na dependência da autorização expressa do 

Ibama.

11. Se podem vir a ser lesados, então é preciso instaurar um procedimento 

de restituição de coisas apreendidas para apurar o domínio e, em seguida, dar a 

destinação cabível (que, sendo caso de crime ambiental, poderá ser a do art. 25, 

§ 2º, da Lei n. 9.605/1998). É justamente para estas hipóteses que os arts. 188 e 

ss. do CPP existem. Trata-se, na esfera penal, da consolidação do art. 5º, inc. LIV, 

da Constituição da República vigente (“ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal”).

12. Nada obstante, é preciso considerar que são três os objetivos principais deste 

dispositivo: (a) impedir que bens perecíveis, em poder da Administração ou de 

terceiro por ela designado, venham a se deteriorar ou desaparecer; (b) desonerar 

o órgão ambiental do encargo de manter, em depósito próprio ou de terceiro, bens 

de difícil guarda ou conservação; (c) dar destinação social ou ambientalmente útil a 

bens relacionados à prática de infração administrativa ou penal à Lei n. 9.605/1998.

13. Por isso, é imperioso achar uma solução harmoniosa entre o direito de 

propriedade dos recorridos e o art. 25, § 2º, da Lei n. 9.605/1998.

14. Esta conciliação é simples e far-se-á da seguinte forma: (i) a regra é a 

aplicação do art. 25, § 2º, da Lei n. 9.605/1998, independentemente de autorização 

judicial; (ii) havendo fundada dúvida sobre a dominialidade dos bens apreendidos 

e não sendo caso de os proprietários ou terceiros de boa-fé estarem diretamente 

relacionados com a prática da infração (penal ou administrativa), a alienação 

deverá ser onerosa, com o depósito dos valores líquidos auferidos (descontadas 

as despesas de apreensão, transporte, armazenagem e processamento da venda) 

em conta bancária à disposição do juízo, cuja destinação fi nal (se à União ou a 

quem ela determinar, se aos proprietários da terra) será aferida após incidente 

processual cabível; e (iii) na hipótese de inviabilidade (técnica, de fato ou por 

ausência de compradores) da alienação onerosa, o órgão ambiental poderá doar, 

de imediato, os bens apreendidos, conforme disposto no art. 25, § 2º, da Lei n. 

9.605/1998, garantindo-se aos prejudicados o direito de indenização em face dos 

criminosos.

15. Recurso especial parcialmente provido para que, na espécie, diante de suas 

peculiaridades, a origem determine a aplicação das fórmulas (ii) e (iii) logo acima 

expostas, conforme a hipótese em concreto.

(REsp 730.034/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

21.05.2010).

Desse julgamento, extraem-se algumas ilações que, não obstante feitas 

em consideração a preceito normativo diverso do aqui examinado, encaixam-

se à espécie dos autos, particularmente aquelas que dizem com a percepção 

fi nalística do dispositivo legal.
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Tal qual a doação do produto do ilícito da infração (debatida no 

precedente), na espécie em tela a apreensão e o decreto de perdimento dos 

instrumentos utilizados para a infração também visam: a) desonerar o órgão 

ambiental do encargo de manter, em depósito próprio ou de terceiro, bens de 

difícil guarda ou conservação; b) dar destinação social ou ambientalmente útil a 

bens relacionados à prática de infração administrativa ou penal previstos na Lei 

n. 9.605/1998 e, ainda, c) coibir ou difi cultar a reiteração da prática da infração 

que deu origem à autuação.

Assim, a posição ora defendida está alinhada às conclusões do eminente 

Relator: a) as disposições do Decreto vigente à época constituíram inovação em 

relação às disposições da LCA; b) descabe a alienação do bem, se não respeitado 

o princípio do devido processo legal; c) a ratio nobre da Lei n. 9.605/1998, de 

desestimular condutas degradadoras e retirar incentivos perversos ao 

desmatamento, deve ser prestigiada pelo Poder Judiciário.

4. Conclusão

Diante do exposto, acompanho o eminente Relator – que deu parcial 

provimento ao Especial, permitindo a liberação do veículo condicionada à 

instituição do depósito em nome do proprietário, orientação jurisprudencial essa 

construída à luz do Decreto n. 3.179/1999, inaplicável ao superveniente regime 

do atual Decreto n. 5.523/2005.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.492.221-PR (2014/0283836-2)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Recorrido: José Azevedo

Advogado: Everton Felizardo e outro(s) - PR033695

Interes.: Estado de Alagoas - “Amicus Curiae”

Procurador: Aluisio Lundgren Correa Regis e outro(s) - AL006190A

Interes.: Estado do Pará - “Amicus Curiae”
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Procurador: José Aloysio Cavalcante Campos e outro(s) - DF031031

Interes.: Estado de Rondônia - “Amicus Curiae”

Procurador: Eder Luiz Guarnieri e outro(s) - RO000398B

Interes.: Fazenda Nacional - “Amicus Curiae”

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Submissão à regra prevista no 

Enunciado Administrativo 02/STJ. Discussão sobre a aplicação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) 

às condenações impostas à Fazenda Pública. Caso concreto que é 

relativo a condenação judicial de natureza previdenciária.

• Teses jurídicas fi xadas.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com 

redação dada pela Lei n. 11.960/2009), para fi ns de correção monetária, 

não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fi xação apriorística da taxa de correção 

monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que 

devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-

fi xação (ou fi xação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do 

contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refl etem 

a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse 

contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em 

comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais 

índices sejam capazes de captar o fenômeno infl acionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional 

a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no 

índice ofi cial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos 

precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, 

desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices 

diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos 

casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
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2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência 

de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no 

índice ofi cial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-

se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, 

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros 

de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com 

destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência 

da Lei n. 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior 

à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros 

de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com 

destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração ofi cial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas 

e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específi cas, no que concerne aos 

juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifi ca 
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a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para 

remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fi ns de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração ofi cial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas 

na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específi ca, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão 

na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa 

Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária 

e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação 

imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada 

que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• Solução do caso concreto.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 

515 do CPC, verifi ca-se que houve apenas a indicação genérica de 

afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do 

modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, 

mostra-se defi ciente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-

se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: “É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação 

não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente 

caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em 
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relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 

n. 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do 

art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/1987 (1%); após a vigência da lei 

referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com 

redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está 

em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo 

justifi cativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não 

provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes 

do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte resultado 

de julgamento: “Prosseguindo no julgamento, a Seção, por unanimidade, 

conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A Sra. Ministra Assusete Magalhães e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, 

Regina Helena Costa, Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar), 

Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho (voto-vista) e Og Fernandes 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Houve ressalva dos Srs. Ministros Sérgio 

Kukina e Gurgel de Faria.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 20.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja 

ementa é a seguinte:
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Previdenciário. Execução. Lei n. 11.960/2009. Correção monetária. Juros 

moratórios.

1. Entendia a 3ª Seção deste Tribunal que a contar de 30.06.2009, data em que 

passou a viger a Lei n. 11.960/2009, de 29.06.2009, publicada em 30.06.2009 (a 

qual alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997), deveria haver, para fi ns de atualização 

monetária, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices 

ofi ciais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

2. Não são aplicáveis, todavia, no que toca à correção monetária, os critérios 

previstos na Lei n. 11.960/2009, por conta de decisão proferida pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Essa decisão, 

por arrastamento, declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, 

restabelecendo-se a sistemática anterior à Lei n. 11.960/2009, ou seja, apuração 

de correção monetária pelo INPC.

3. Até 30.06.2009, os juros de mora, apurados a contar da data da citação, 

devem ser fi xados à taxa de 1% ao mês, com base no art. 3º do Decreto-Lei n. 

2.322/1987, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo 

em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante fi rme entendimento 

consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

4. A partir de 30.06.2009, por força da Lei n. 11.960, de 29.06.2009 (publicada 

em 30.06.2009), que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, para fi ns de apuração 

dos juros de mora haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, 

do índice oficial aplicado à caderneta de poupança. Registre-se que a Lei n. 

11.960/2009, segundo o entendimento do STJ, tem natureza instrumental, 

devendo ser aplicada aos processos em tramitação (EREsp 1.207.197/RS. Relator 

Min. Castro Meira. Julgado em 18.05.2011).

5. As decisões tomadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não interferiram com a taxa de juros aplicável 

às condenações da Fazenda Pública, consoante entendimento firmado no 

Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp 1.270.439.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fi ns 

de prequestionamento.

No recurso especial, interposto com base na alínea “a” do permissivo 

constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, alegando, em síntese, que, no 

caso, os juros de mora e correção monetária devem incidir na forma do artigo 

mencionado.

Menciona, ainda, afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC.

O recurso foi admitido pela decisão de fl . 745.
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A decisão de fl s. 843/845 submeteu o processamento do recurso ao regime 

do art. 543-C do CPC/1973 (então vigente).

O Ministério Público Federal, por meio do parecer de fl s. 870/879, opina 

pelo provimento parcial do recurso, tendo em vista que:

Com efeito, conforme ressaltado pelo Exmo. Ministro relator, em diversos 

julgados recentes o Excelso Pretório tem corroborado o entendimento de que, 

enquanto não revogada a medida cautelar ratifi cada pelo Plenário da Corte na 

sessão de julgamento de 24.10.2013, as regras do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 

devem continuar a ser aplicadas para fi ns de pagamento dos precatórios até que 

seja proferida decisão pelo Pleno do STF acerca da modulação dos efeitos da 

decisão que julgou as referidas ADIs.

Em que pese considerar louvável a intenção do E. Superior Tribunal de 

Justiça de dar efetividade à decisão proferida pela Corte Suprema em controle 

concentrado de constitucionalidade, a qual passa a ter efeito vinculante e efi cácia 

erga omnes a partir da publicação da ata de julgamento, entendo prudente, sob o 

ângulo da segurança jurídica, que essa E. Corte Superior se curve à determinação 

do STF de que continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios na 

forma como vinham sendo realizados, não tendo eficácia, por enquanto, as 

decisões de mérito tomadas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 

e 4.425.

O Estado do Pará (decisão de fl . 887), o Estado de Alagoas (decisão de fl . 

888), o Estado de Rondônia e a União (decisão de fl . 922) foram admitidos na 

qualidade de amicus curiae.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): A pretensão recursal 

não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso submete-se à regra 

prevista no Enunciado Administrativo n. 2, in verbis: “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”.

Em relação aos amici curiae, ressalto que houve a devida análise das 

respectivas manifestações.
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No que concerne à petição apresentada pelo Estado do Pará (fls. 

1.183/1.185) — por meio da qual se argumenta que, embora “tenha fi xado a 

tese pela inconstitucionalidade da TR para fi ns de atualização monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública, o e. STF não indicou qual índice deve 

ser usado em substituição”, motivo pelo qual o requerente pugna pela retirada 

de pauta —, cumpre registrar que, no âmbito deste Tribunal, houve a afetação 

de recursos especiais que tratam de hipóteses diversas, no âmbito da execução 

contra a Fazenda Pública, objetivando-se a fi xação dos respectivos índices. 

Ressalte-se que a fi xação desses índices inclui-se na competência deste Tribunal 

para, em sede de recurso especial, zelar pela correta aplicação/interpretação da 

legislação federal infraconstitucional.

Por outro lado, impende ressaltar que o presente recurso trata da questão 

relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 

n. 11.960/2009), que determina a utilização dos índices de remuneração básica 

da caderneta de poupança, para fi ns de atualização monetária e compensação da 

mora (juros de mora).

Destaco que o referido dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente 

de sua natureza e para fi ns de atualização monetária, remuneração do capital 

e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009)

Ressalte-se que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009) possui, efetivamente, aplicação mais abrangente que o art. 

100, § 12, da CF/1988. Enquanto este rege a atualização de requisitórios, o 

referido preceito legal trata da atualização monetária dos débitos da Fazenda 

Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução.

A Corte Especial/STJ, ao apreciar o REsp 1.205.946/SP (Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, DJe de 2.2.2012 – acórdão submetido ao regime dos 

recursos repetitivos), pacificou entendimento no sentido de que a Lei n. 

11.960/2009 deve ser aplicada, de imediato, aos processos em curso, não podendo, 

no entanto, retroagir a período anterior à sua vigência. Assim, conforme constou 

do referido precedente, “os valores resultantes de condenações proferidas contra a 

Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009 devem observar 

os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, 
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enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão 

seguir os parâmetros defi nidos pela legislação então vigente”.

Não obstante, a questão relativa à validade da correção monetária e dos 

juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, 

segundo os índices ofi ciais de remuneração básica da caderneta de poupança, 

conforme determina o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009, foi enfrentada, em resumo, nos seguintes feitos:

a) ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

b) REsp 1.270.439/PR (1ª Seção, acórdão submetido ao regime dos recursos 

repetitivos).

c) RE 870.947/SE (julgamento submetido ao regime da repercussão geral, com 

julgamento concluído em 20 de setembro de 2017).

Para facilitar a compreensão da controvérsia, esclareço que o voto será 

dividido nos seguintes tópicos:

1. Correção monetária.

1.1 Impossibilidade de fi xação apriorística da taxa de correção monetária.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

4. Preservação da coisa julgada.

5. Solução do caso concreto.

Feito tal esclarecimento, passo à análise das questões mencionadas.

1. Correção monetária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/

DF, julgou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda 

Pública com base no índice ofi cial de remuneração da caderneta de poupança, 
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na forma prevista no art. 100, § 12, da CF/1988 (com redação dada pela EC 

62/2009).

Consignou-se na ementa do julgado que:

O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas 

hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em 

precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta 

de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz 

de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a infl ação, 

fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação 

apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte 

(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fi m a que se 

destina (traduzir a infl ação do período).

(...) O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, 

ao reproduzir as regras da EC n. 62/09 quanto à atualização monetária e à fi xação 

de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos 

vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela 

inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.

Com base nesse entendimento, a Primeira Seção/STJ, ao apreciar o 

REsp 1.270.439/PR (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.8.2013 – acórdão 

submetido ao regime dos recursos repetitivos), adotou, entre outros, o seguinte 

entendimento:

A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão “índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12 do art. 100 da 

CF/1988. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não 

mede a infl ação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro 

para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.

Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal 

concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão 

geral, fi xando, entre outras, a seguinte tese:

O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, 

na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas 

à Fazenda Pública segundo a remuneração ofi cial da caderneta de poupança, 

revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 

propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifi ca como medida 

adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a 

promover os fi ns a que se destina.
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Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009), para fi ns de correção monetária, não é aplicável nas 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza.

1.1 Impossibilidade de fi xação apriorística da taxa de correção monetária.

No âmbito do mercado fi nanceiro, admite-se a pré-fi xação de correção 

monetária nas operações de curto e médio prazo. A pré-fi xação da taxa de 

atualização monetária baseia-se na infl ação esperada.

Por outro lado, nas operações de longo prazo, adota-se a pós-fi xação, 

baseada em índices que refl etem a infl ação apurada no período.

Em se tratando de débitos da Fazenda Pública, viola o “direito fundamental 

de propriedade (CF, art. 5º, XXII)” a atualização mediante índice que seja 

“manifestamente incapaz de preservar o valor do crédito de que é titular o 

cidadão”. Isso porque a infl ação, “fenômeno tipicamente econômico-monetário, 

mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante)” (ADI 4.357, Relator(a): 

Min. Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 14.03.2013, Acórdão Eletrônico DJe-188 divulg 25.09.2014 public 

26.09.2014).

Nesse sentido, destaco o seguinte excerto extraído do voto do Min. Luiz 

Fux no julgamento do RE 870.947/SE:

Como se observa, os índices criados especialmente para captar o fenômeno 

inflacionário são sempre obtidos em momentos posteriores ao período de 

referência e guardam, por defi nição, estreito vínculo com a variação de preços 

na economia. A razão aqui é simples: não é possível a qualquer ser humano saber 

ex ante o verdadeiro valor da infl ação, que somente é conhecido ex post. Essa 

constatação prática serve para ilustrar que índices de correção monetária devem 

ser, ao menos em tese, aptos a refl etir a variação de preços que caracteriza o 

fenômeno infl acionário. Do contrário, não se prestam aos objetivos visados com a 

sua utilização. Destaco que nesse juízo não levo em conta qualquer consideração 

técnico-econômica que implique usurpação pelo Supremo Tribunal Federal 

de competência própria de órgãos especializados. Não se trata de definição 

judicial de índice de correção. Essa circunstância, já rechaçada pela jurisprudência 

da Casa, evidentemente transcenderia as capacidades institucionais do Poder 

Judiciário. A hipótese aqui é outra. Diz respeito à idoneidade do critério fi xado 

pelo legislador para atingir o fi m a que se destina.
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Assim, no presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem 

ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fi xação (ou fi xação 

apriorística) de taxa de atualização monetária.

Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refl etem a 

correção monetária ocorrida no período correspondente.

Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices 

em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices 

sejam capazes de captar o fenômeno infl acionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

Embora o CPC/2015 autorize a modulação dos efeitos da decisão proferida 

em sede de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, 

entendo que tal providência não é cabível nos casos ora examinados.

Isso porque, em Questão de Ordem referente às ADIs 4.357/DF e 4.425/

DF, o Supremo Tribunal Federal modulou, entre outras hipóteses, os efeitos da 

decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da 

Fazenda Pública com base no índice ofi cial de remuneração da caderneta de 

poupança, com uma fi nalidade específi ca: reconhecer a validade dos precatórios 

expedidos ou pagos até 25 de março de 2015.

Nesse sentido, destaco o seguinte excerto extraído do respectivo acórdão:

Confere-se efi cácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos 

seguintes aspectos da ADI, fi xando como marco inicial a data de conclusão do 

julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os 

precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fi ca mantida a aplicação 

do índice ofi cial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual 

(a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão 

observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos 

tributários; e (ii) fi cam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da 

administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/2013 e n. 

13.080/2015, que fi xam o IPCA-E como índice de correção monetária.

(ADI 4425 QO, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.03.2015, 

Processo Eletrônico DJe-152 divulg 03.08.2015 public 04.08.2015)

Por outro lado, nos casos ora examinados, discute-se a aplicação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) no 
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momento da condenação judicial (fase de conhecimento) ou da apuração do 

quantum debeatur (liquidação da sentença).

Essa distinção foi assinalada no voto condutor do Ministro Luiz Fux, 

Relator do RE 870.947/SE (cujo julgamento foi concluído recentemente), nos 

seguintes termos:

(...) As expressões “uma única vez” e “até o efetivo pagamento” dão conta 

de que a intenção do legislador ordinário foi reger a atualização monetária 

dos débitos fazendários tanto na fase de conhecimento quanto na fase de 

execução. Daí por que o STF, ao julgar as ADIs n. 4.357 e 4.425, teve de declarar 

a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997. Essa 

declaração, porém, teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto 

legal estava logicamente vinculado no art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC n. 

62/09, o qual se refere tão somente à “atualização de valores de requisitórios”.

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas 

à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/

ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 ainda 

não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto 

à sua constitucionalidade.

Ressalto, por oportuno, que este debate não se colocou nas ADIs n. 4.357 e 

4.425, uma vez que, naquelas demandas do controle concentrado, o art. 1º-F 

da Lei n. 9.494/1997 não foi impugnado originariamente e, assim, a decisão por 

arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da CRFB e o 

aludido dispositivo infraconstitucional.

Além disso, no julgamento referido não houve modulação dos efeitos da 

decisão, embora tenha constado na parte fi nal do voto o seguinte:

A fi m de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar 

coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal 

ao julgar a questão de ordem nas ADIs n. 4.357 e 4.425, entendo que devam ser 

idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações 

judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 

25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, 

voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.

Em suma, a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional 

a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice 

ofi cial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos 
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ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do 

débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a 

modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento 

de precatório.

2. Juros de mora.

Quanto aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das 

ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, julgou constitucional a incidência de juros de mora 

nos débitos da Fazenda Pública, com base no índice ofi cial de remuneração da 

caderneta de poupança, na forma prevista no art. 100, § 12, da CF/1988 (com 

redação dada pela EC 62/2009), à exceção dos indébitos de natureza tributária.

Consignou-se na ementa do julgado que:

A quantifi cação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos 

em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança 

vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir 

sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento 

da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, 

responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado 

(ex vi do art. 161, § 1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem 

redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, 

§12, da CF, incluído pela EC n. 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios 

de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre 

todo e qualquer crédito tributário.

O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ao 

reproduzir as regras da EC n. 62/09 quanto à atualização monetária e à fi xação de 

juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios 

de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela 

inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.

Com base nesse entendimento, a Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 

1.270.439/PR (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.8.2013 – acórdão submetido 

ao regime dos recursos repetitivos), pacifi cou entendimento no sentido de “os 

juros moratórios serão equivalentes aos índices ofi ciais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específi cas”.

Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal 

concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão 

geral, fi xando, entre outras, as seguintes teses:



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (250): 87-211, Abril/Junho 2018 161

O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, 

na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da 

Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos 

quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio 

constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fi xação 

dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009;

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de 

juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice ofi cial de 

remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à 

Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-

tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Defi nidas as hipóteses em que é legítima a incidência do art. 1º-F da Lei 

n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e as hipóteses nas 

quais a norma não incide, cumpre estabelecer os critérios a serem utilizados na 

atualização monetária e na compensação da mora (juros de mora), a depender 

da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009, para fi ns de correção monetária, não é aplicável nas 

condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, 

o que impede, evidentemente, a sua utilização para fi ns de atualização monetária 

de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios 

infra.

Examinando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal, verifica-se 

que, em relação às condenações de natureza administrativa em geral (“Ações 

condenatórias em geral”), são previstos os seguintes índices de correção 

monetária (a tabela a seguir foi extraída do mencionado Manual):
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Período Indexador Obs.

De 1964 a fev/86 ORTN

De mar/86 a jan/89 OTN Os débitos anteriores a jan/89 

deverão ser multiplicados, neste 

mês, por 6,17.

Jan/89 IPC/IBGE de 42,72% Expurgo, em substituição ao BTN.

Fev/89 IPC/IBGE de 10,14% Expurgo, em substituição ao BTN.

De mar/89 a mar/90 BTN

De mar/90 a fev/91 IPC/IBGE Expurgo, em substituição ao BTN 

e ao INPC de fev/91.

De mar/91 a nov/91 INPC

Em dez/91 IPCA série especial Art. 2º § 2º da Lei n. 8.383/91.

De jan/92 a dez/2000 Ufi r Lei n. 8.383/91

A partir de jan/2001 IPCA-E/IBGE (em 

razão da extinção da 

Ufi r como indexador 

pela MP n. 1.973-

67/2000 art. 29).

O percentual a ser utilizado em 

janeiro de 2001 deverá ser o 

IPCA-E acumulado no período 

de janeiro a dezembro de 2000. A 

partir de janeiro de 2001, deverá 

ser utilizado o IPCA-E mensal 

(IPCA-15/IBGE).

Registro que a adoção do IPCA-E a partir de janeiro/2001 está em 

consonância com a orientação deste Tribunal:

Após a extinção da UFIR, deve ser aplicado o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, 

ou aquele que vier a substituí-lo, em conformidade com as Resoluções 242/01 e 

258/02 do Conselho da Justiça Federal e 2/03 desta Corte.

(AgRg no Ag 665.083/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

11.10.2005, DJ 24.10.2005, p. 187)

A Segunda Turma deste Tribunal firmou o entendimento de que, após a 

extinção da UFIR, deve ser utilizado o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, ou aquele que 

vier a substituí-lo.

(EDcl no REsp 375.068/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 1º.06.2004, DJ 02.08.2004, p. 340)
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Por outro lado, em se tratando de condenações de natureza administrativa 

em geral, é legítima a fi xação dos juros de mora segundo o índice de remuneração 

da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, 

com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 – após a vigência da Lei n. 

11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 11.960, de 2009 

(ADI n. 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública 

vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser 

calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei 

n. 8.213, de 1991.

(REsp 1.272.239/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 

10.09.2013, DJe 1º.10.2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em razão 

da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 

4.357.

Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específi ca, impõe-se a 

observância do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, que determina a aplicação do 

INPC.

(AgRg no REsp 1.455.195/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 12.08.2014, DJe 19.08.2014)

Quanto ao período anterior à vigência do CC/2002, ou seja, até dezembro 

de 2002, os juros de mora equivalem a 0,5% (meio por cento) ao mês, sujeitos à 

capitalização simples (arts. 1.062 a 1.064 do CC/1916).

Contudo, especial atenção merece o período posterior à vigência do 

CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.

Isso porque, nos termos do art. 406 do CC/2002, “quando os juros 

moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou 

quando provierem de determinação da lei, serão fi xados segundo a taxa que 

estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 

Nacional”.

Conforme entendimento pacifi cado pela Corte Especial/STJ, “atualmente, 

a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa 
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referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser 

ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei n. 

9.065/1995, 84 da Lei n. 8.981/1995, 39, § 4º, da Lei n. 9.250/1995, 61, § 3º, 

da Lei n. 9.430/1996 e 30 da Lei n. 10.522/2002)” (EREsp 727.842/SP, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 08.09.2008, DJe 

20.11.2008).

Assim, no período em análise, os juros de mora devem corresponder à taxa 

SELIC.

No entanto, a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de 

mora e correção monetária. Por tal razão, a sua incidência, a título de juros de 

mora, implica seja afastada a incidência do IPCA-E (ou qualquer outro índice 

de correção monetária) no que se refere ao período posterior à vigência do 

CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.

A tabela a seguir resume os índices aplicáveis:

Período Juros de mora Correção monetária

Até dezembro de 2002. 0,5% (arts. 1.062 a 1.064 

do CC/1916).

Índices previstos no 

Manual de Cálculos da 

Justiça Federal.

Destaque para a 

incidência do IPCA-E a 

partir de janeiro/2001.

Período posterior à 

vigência do CC/2002 e 

anterior à vigência da Lei 

n. 11.960/2009.

Taxa Selic -

Período posterior à 

vigência da Lei n. 

11.960/2009.

Remuneração ofi cial da 

caderneta de poupança 

(art. 1º-F – redação dada 

pela lei referida).

IPCA-E.

No mesmo sentido:

Nas indenizações por danos morais, decorrentes da responsabilidade objetiva do 

Estado, incidem juros moratórios de 0, 5% ao mês, nos termos do art. 1.062 do Código 

Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei n. 10.406/2001), a partir 

do qual, conforme disposto em seu art. 406, deverão observar a taxa que estiver em 

vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, qual seja, 
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a SELIC, ex vi a Lei n. 9.250/1995. Tal sistemática prevalecerá até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

10. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para determinar que, a 

partir da vigência da Lei n. 11.960/2009, a indenização por danos morais arbitrada 

no acórdão embargado seja corrigida na forma prevista no art. 1º-F da Lei n. 

9.494/1997.

(EDcl no REsp 1.210.778/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, 

julgado em 1º.12.2011, DJe 19.12.2011 - grifou-se)

Responsabilidade civil do Estado. Indenização por morte de detento em 

casa prisional. Danos morais e materiais. Condenação do Estado ao pagamento 

de pensão mensal à família do falecido apesar do recebimento de benefício 

previdenciário com idêntico fato gerador. Impossibilidade. Majoração de 

indenização por dano moral sem pedido expresso na inicial. Decisão ultra petita. 

Taxa de juros moratórios e termo inicial. Baliza do Código Civil por tratar de ato 

ilícito.

1. Impossível a cumulação de auxilio-reclusão, convertido em pensão após o 

óbito do benefi ciário, com a indenização por danos materiais aplicada a título de 

pensionamento à família do de cujus. A indenização por dano material só pode 

dizer respeito ao ressarcimento do que representou a diminuição indevida do 

patrimônio do ofendido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Incorre em julgamento ultra petita a majoração de indenização por danos 

morais quando ausente pedido expresso da parte autora. Precedentes do STJ.

3. Os juros moratórios incidem à taxa de 6% ao ano, nos termos do art. 1.062 

do CC/1916, até o início da vigência do Novo Código Civil, quando deverão se 

submeter à taxa Selic, nos termos da Lei n. 9.250/1995 (art. 406 da Lei n. 10.406/2001). 

Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial parcialmente provido para a) excluir a indenização de 

danos materiais, b) limitar o quantum dos danos morais ao pedido inicial e c) fi xar 

a taxa de juros moratórios, a partir do evento danoso, na alíquota de 0,5% ao mês, 

até a entrada em vigor do Novo Código Civil, quando então deverá ser observada 

a taxa Selic.

(REsp 1.125.195/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 20.04.2010, DJe 1º.07.2010 - grifou-se)

Embargos de declaração. Processual civil e administrativo. Responsabilidade 

civil do Estado. Indenização por danos morais e materiais. Omissão. Termo fi nal 

da pensão mensal e juros moratórios. Honorários advocatícios. Inexistência. 

Correção monetária. Fixação do termo inicial.

1. A embargante aponta três omissões no aresto anterior: a) termo final 

da pensão fixada para os filhos menores do falecido pai; b) inexistência de 
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provimento quanto aos juros moratórios e correção monetária; e c) ausência de 

fi xação de honorários sucumbenciais.

2. O termo limite da pensão mensal foi estabelecido pelo acórdão de origem 

que consignou ser devida “até a data em que completarem a maioridade, ou 

até os 24 anos, se cursando nível universitário” (fl . 405). O recurso especial não 

abordou o tema, tratando-se de verdadeira inovação recursal inviável na seara 

dos embargos declaratórios.

3. Da mesma forma, os juros moratórios foram afastados na instância ordinária. 

A sentença foi expressa ao afi rmar: “quanto ao pedido de pagamento de juros 

moratórios e compensatórios previstos no art. 1.544, do Código Civil Brasileiro, 

indefi ro por incabível neste caso” (fl . 304), não havendo qualquer irresignação, 

nos subsequentes embargos de declaração, na apelação ou mesmo no recurso 

especial. A questão está preclusa pela ausência de impugnação em tempo 

oportuno.

4. Impende esclarecer que a correção monetária deve ser fi xada nos termos das 

Súmulas 43/STJ e 362/STJ, segundo os índices da Tabela Única que agrega o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ. No caso, deve ser aplicada a 

UFIR de 23.05.1996 (data do fato) até dezembro de 2000, o IPCA-E, de janeiro de 2001 

a dezembro de 2002 e a SELIC, a partir de janeiro de 2003 cuja incidência, no presente 

caso, se dá de forma isolada, pois inexistentes os juros moratórios.

5. Os honorários foram fixados pela sentença em 20% sobre o valor da 

condenação (fl . 319). A base de cálculo e o percentual permanecem inalterados, já 

que o provimento do recurso especial acarretou apenas a majoração dos valores 

indenizatórios.

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo, 

apenas para estabelecer a correção monetária e seu termo inicial.

(EDcl no REsp 1.090.861/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 20.08.2009, DJe 10.09.2009 - grifou-se)

Desse modo, no ponto, fi xam-se as seguintes teses:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-

se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao 

mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência 

da Lei n. 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a 

cumulação com qualquer outro índice; (c) no período posterior à vigência da Lei 

n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Por outro lado, no âmbito das condenações judiciais de natureza 

administrativa há ao menos duas hipóteses que possuem regras específi cas 
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– Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos e 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas –, as quais 

serão tratadas a seguir.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, 

a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes 

critérios:

Período Juros de mora Correção monetária

Até julho/2001 1% ao mês.

Decreto-Lei n. 3.322/87.

Índices previstos no 

Manual de Cálculos da 

Justiça Federal.

Destaque para a 

incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001.

Agosto/2001 a junho/2009 0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que 

acrescentou o art. 1º-F à 

Lei n. 9.494/97.

IPCA-E.

A partir de julho/2009 Remuneração ofi cial da 

caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 

11.960/2009).

IPCA-E.

Ressalte-se que a adoção dos índices referidos ampara-se na jurisprudência 

deste Tribunal, merecendo destaque os seguintes precedentes:

O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela Medida Provisória n. 2.180-

35, de 24.8.2001, e posteriormente alterado pela Lei n. 11.960/2009, tem natureza 

de norma instrumental material, porquanto originam direitos patrimoniais às 

partes, motivo pelo qual incide nos processos em andamento. Precedente da 

Corte Especial.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tratando 

de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas 

remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, os juros de mora 

incidirão da seguinte forma: (a) percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º 

Decreto n. 2.322/1987, no período anterior à 24.08.2001, data de publicação da 
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Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) 

percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei 

n. 11.960, de 30.06.2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; 

e (c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 

11.960/2009” (REsp 937.528/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1º.9.2011).

(EDcl no AgRg no REsp 1209861/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 08.05.2012, DJe 15.05.2012)

A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça - no julgamento do 

EREsp 1.207.197/RS, acórdão ainda pendente de publicação -, revendo sua 

jurisprudência, alinhou-a ao posicionamento da Suprema Corte, no sentido de 

que as normas que disciplinam os juros moratórios possuem natureza processual 

(instrumental), razão pela qual devem incidir nos processos em andamento a 

partir de sua publicação, não podendo gerar efeitos retroativos.

Nessa esteira, tratando de condenação imposta à Fazenda Pública para 

pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados 

públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: (a) percentual de 1% 

ao mês, nos termos do art. 3º Decreto n. 2.322/1987, no período anterior à 

24.08.2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o 

art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-

35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30.06.2009, que deu nova redação ao 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para caderneta de 

poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009.

(REsp 937.528/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18.08.2011, DJe 1º.09.2011)

Desse modo, no ponto, fi xam-se as seguintes teses:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, 

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao 

mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração ofi cial 

da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No que se refere à correção monetária, incidem, em síntese, os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001.

Em relação aos juros de mora, a tabela a seguir, extraída do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, demonstra os índices incidentes de acordo com o 

período respectivo:
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Período Taxa mensal – capitalização Obs.

Até dezembro/2009. 0,5% - capitalização 

simples.

Art. 15-B do Decreto-

Lei n. 3.365/41.

De janeiro/2010 a 

abril/2012

0,5% - capitalização simples Art. 97, § 16, do ADCT 
(incluído pela EC 
62/2009), combinado 
com a Lei n. 8.177/91.

A partir de maio/2012 O mesmo percentual de 

juros incidentes sobre a 

caderneta de poupança, 

capitalizados de forma 

simples, correspondentes a:

- 0,5% ao mês, caso a taxa 

SELIC ao ano seja superior 

a 8,5%;

- 70% da taxa SELIC 

ao ano, mensalizada, nos 

demais casos.

Art. 97, § 16, do ADCT 

(incluído pela EC 

62/2009), combinado 

com a Lei n. 8.177/91, 

com alterações da MP 

n. 567/2012 convertida 

na Lei n. 12.703/2012.

No que concerne aos juros compensatórios, os índices previstos são os 

seguintes:

Período Taxa mensal – capitalização Obs.

Até 10.6.1997 1% - capitalização simples Súmula n. 618/STF e Súmula 

110 do extinto TFR.

De 11.6.97 a 

13.9.2001

0,5% - capitalização 

simples

Art. 15-A do Decreto-Lei n. 
3.365/41, introduzido pela MP 
n. 1.577/97 e suas sucessivas 
reedições.

A partir de 14.9.2001 1% - capitalização simples ADI n. 2.332/DF, REsp 

1.111.829/SP e Súmula 408/STJ.

Como se verifica, no âmbito das condenações judiciais referentes a 

desapropriações diretas e indiretas existem regras específi cas, no que concerne 

aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a 

incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), nem para compensação da mora (juros de mora) nem para 

remuneração do capital (juros compensatórios).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

170

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, para fi ns de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda 

Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a 

sua utilização para fi ns de atualização monetária de condenações de natureza 

previdenciária, impondo-se a adoção dos seguintes critérios.

No período anterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, devem ser aplicados 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme tabela 

a seguir:

Período Indexador OBS

De 1964 a fev/86 ORTN

De mar/86 a jan/89 OTN Os débitos anteriores a jan/89 

deverão ser multiplicados, neste 

mês, por 6,17.

Jan/89 IPC/IBGE de 42,72% Expurgo, em substituição ao BTN.

Fev/89 IPC / IBGE de 10,14% Expurgo, em substituição ao BTN.

De mar/89 a mar/90 BTN

De mar/90 a fev/91 IPC/IBGE Expurgo, em substituição ao BTN e 

ao INPC de fev/91.

De mar/91 a dez/92 INPC / IBGE Art. 41, § 6º da Lei n. 8.213/91

De jan/93 a fev/94 IRSM Lei n. 8.542. de 23.12.92. art. 9º, § 2º

De 01.03.94 a 

01.07.94

Conversão em URV (MP 

n. 434/94. Lei n. 8.880. 

de 27.5.94 - art. 20, § 5º), 

nos seguintes percentuais:

• 46,0150% em mar/94: 

referente à variação da 

URV de 28.02.94 e 1.4.94, 

conforme o art. 20, § 

5o, da Lei n. 8.880/94;

• 42,1964% em abr/94: 

referente à variação da 

URV de 1.4.94 e 1.5.94;

• 44,1627% em mai/94: 

referente à variação da 

URV de 1. 5.94 e 1.6.94;

• 44,0846% em jun/94: 

referente à variação da URV 

de 1.6.94 e 1.7.94.

MP n. 434/94. Lei n. 8.880. de 

27.5.94-art. 20, § 5º
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De 01.07.94 a 

30.06.95

IPC-R Lei n. 8.880 de 27.05.1994, art. 20, 

§ 6º

De 04.07.95 a 

30.04.96

INPC/IBGE Lei n. 10.741/2003, MP n. 

316/2006 e Lei n. 11.430/2006

De maio/96 a 

agosto/2006

IGP-DI MP n. 1415, de 29.04.96 e Lei n. 

10.192, de 14.2.2001

Nesse sentido: REsp 1.103.122/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 16.06.2009, DJe 03.08.2009; AgRg no REsp 620.969/SP, 

Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, 

julgado em 17.12.2009, DJe 22.02.2010.

Ressalte-se que a Lei n. 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei n. 

8.213/1991, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, 

na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas 

respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, a correção 

monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não confi gura afronta ao que 

foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral 

(RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do 

IPCA-E para fi ns de correção monetária de benefício de prestação continuada 

(BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei n. 

8.742/1993. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A 

da Lei n. 8.213/1991, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de 

natureza previdenciária.

Por outro lado, é legítima a fi xação dos juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 11.960, de 2009 

(ADI n. 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública 

vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser 

calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei 

n. 8.213, de 1991.

(REsp 1.272.239/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 

10.09.2013, DJe 1º.10.2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em razão 

da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 

4.357.

Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específi ca, impõe-se a 

observância do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, que determina a aplicação do 

INPC.

(AgRg no REsp 1.455.195/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 12.08.2014, DJe 19.08.2014)

No período anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os juros de mora 

equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3º 

do Decreto-Lei n. 2.322/1987).

Nesse sentido:

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 

nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, 

deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 

2.322/1987.

(AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 22.11.2010)

EREsp. Processual Civil. Previdenciário. Benefícios. Juros moratórios. Percentual.

Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros 

moratórios deverão ser fi xados no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Embargos rejeitados.

(EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 

27.09.2000, DJ 16.10.2000, p. 284)

A tabela a seguir resume os índices aplicáveis:

Período Juros de mora Correção monetária

Até a vigência da Lei n. 

11.430/2006.

1% ao mês. Índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal.
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Período posterior à vigência 

da Lei n. 11.430/2006 e 

anterior à vigência da Lei n. 

11.960/2009.

1% ao mês. INPC.

Período posterior à vigência 

da Lei n. 11.960/2009.

Remuneração ofi cial da 

caderneta de poupança 

(art. 1º-F – redação 

dada pela lei referida).

INPC.

Desse modo, no ponto, fi xam-se as seguintes teses:

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fi ns de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei n. 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência 

da Lei n. 11.960/2009, incidem segundo a remuneração ofi cial da caderneta de 

poupança.

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

Em relação às condenações judiciais de natureza tributária, é ilegítima 

a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de mora.

Sobre o tema, merece destaque o seguinte excerto extraído da ementa do 

acórdão proferido no REsp 1.270.439/PR (já referido):

A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão “índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12 do art. 100 da 

CF/1988. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não 

mede a infl ação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro 

para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.

I g u a l m e n t e  r e co n h e ce u  a  i n co n s t i t u c i o n a l i d a d e  d a  e x p r e s s ã o 

“independentemente de sua natureza” quando os débitos fazendários ostentarem 

natureza tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza 

tributária, incidem os juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo 

esse mesmo índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela 

devedora nas repetições de indébito tributário.

Como o art. 1º-F da Lei n. 9.494/99, com redação da Lei n. 11.960/2009, 

praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/1988, o Supremo 

declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo 

legal. (grifou-se).
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Em princípio, as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de 

natureza tributária sujeitam-se à incidência de correção monetária e juros de 

mora.

Ressalte-se que a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito 

tributário deve corresponder à utilizada para cobrança de tributo pago em 

atraso. Não havendo disposição legal específi ca, os juros de mora são calculados 

à taxa de 1% (um por cento) ao mês (art. 161, § 1º, do CTN).

A regra isonômica aplica-se, também, à correção monetária, ou seja, a 

atualização dos indébitos tributários sujeita-se aos mesmos critérios utilizados 

na cobrança do tributo pago em atraso.

Contudo, nas entidades tributantes que adotam a taxa Selic observando a 

regra isonômica em comento, desde que com previsão na respectiva legislação, 

fi ca vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa 

Selic, em sua essência, já compreende juros de mora e correção monetária.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 523 deste Tribunal, in 

verbis:

A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos 

estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, 

sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista 

na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Desse modo, no ponto, fi xam-se as seguintes teses:

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de 

indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo 

pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora 

são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra 

isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima 

a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros 

índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e 

compensação da mora (juros de mora), de acordo com a natureza da condenação 

imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha 

determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade 

há de ser aferida no caso concreto.
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5. Solução do caso concreto.

No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, 

verifi ca-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, 

sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais 

foram violados. Por tal razão, mostra-se defi ciente, no ponto, a fundamentação 

recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: “É inadmissível 

o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 

permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se 

a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, 

no período anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, o Tribunal de origem 

determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/1987 (1%); após a 

vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 

(com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Quanto à correção monetária, 

determinou a aplicação do INPC.

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima 

delineada, não havendo justifi cativa para reforma.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa parte, nego-

lhe provimento. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

É o voto.

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Inicialmente, destaco que a presente 

Questão de Ordem se refere também ao REsp 1.495.146/MG e ao REsp 

1.495.144/RS.

Os processos ora em discussão foram afetados como repetitivos para 

solucionar, neste STJ, controvérsia acerca da aplicação, ou não, do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

no âmbito das dívidas das Fazendas Públicas, de natureza tributária, 

previdenciária e administrativa em geral, tendo por parâmetro a declaração de 

inconstitucionalidade, por arrastamento, do referido dispositivo legal pelo STF, 

quando do julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425.
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O Ministro Mauro Campbell, Relator nos três repetitivos, reportando-se 

ao que decidido pelo STF na Questão de Ordem atrelada às referidas ADIs, 

propôs, em resumo, que fosse mantida a incidência do art. 1º-F para as três espécies 

de débitos discutidos, desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009 até o dia 

25.3.2015 (data de julgamento da questão de ordem pela Suprema Corte) e que, daí 

em diante, fossem aplicadas as leis específi cas para fi ns de correção monetária e juros de 

mora.

Pedi, então, vista antecipada dos três autos para melhor compreensão dos 

casos.

É o breve relato.

De início, é importante que se assinalem três importantes marcos temporais 

sobre o tema em debate.

O primeiro deles, que ocorreu no momento mesmo da declaração de 

inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F, quando do julgamento das 

ADIs 4.357 e 4.425, nos seguintes termos: “7. O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ao reproduzir as regras da EC n. 

62/09 quanto à atualização monetária e à fi xação de juros moratórios de créditos 

inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o 

art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, 

na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”

Sob a inescondível infl uência dessa diretriz, a Primeira Seção do STJ, ao 

apreciar o REsp 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC, em processo 

que discutia a incorporação de quintos por servidores públicos, no tocante 

aos juros e correção monetária devidos pela Fazenda Pública, estabeleceu a 

seguinte regra: “18. A partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 5º da Lei n. 11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias 

deve observar índices que refl itam a infl ação acumulada do período, a ela não 

se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) 

os juros moratórios serão equivalentes aos índices ofi ciais de remuneração básica e 

juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza 

tributária, para as quais prevalecerão as regras específi cas.”

O segundo momento de relevo na espécie diz com a modulação dos efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 

e 4.425, em que se fi rmou a efi cácia prospectiva da referida declaração de 

inconstitucionalidade a partir de 25.3.2015, data em que concluído o julgamento 

de referida questão de ordem. Em outras palavras, antes dessa data, prevaleceriam 
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as regras até então previstas, ou seja, a Lei n. 11.960/2009 deveria ser aplicada 

em sua inteireza. É o que se colhe da certidão do referido julgamento, na qual 

constou que a modulação tinha o propósito de dar “sobrevida ao regime especial 

de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009”, 

bem como “conferir efi cácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade 

dos seguintes aspectos da ADI, fi xando como marco inicial a data de conclusão 

do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos 

os precatórios expedidos ou pagos até esta data”.

A meu sentir, ainda, lícito se faz acrescentar um terceiro marco temporal, 

de igual importância para a solução dos casos sob enfoque, oriundo da recente 

afetação do RE 870.947, em 16.4.2015, ao rito da repercussão geral pelo STF 

(tema 810), em decisão assim ementada:

Direito Constitucional. Regime de atualização monetária e juros moratórios 

incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública. Art. 1º-F da Lei n. 

9.494/1997 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Tema 810. Repercussão geral 

reconhecida.

(RE 870.947 RG, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 16.04.2015, Acórdão 

Eletrônico DJe-077 divulg 24.04.2015 public 27.04.2015)

Nos termos do decisum submetido ao plenário virtual do STF, o Ministro 

Luiz Fux, Relator do caso, inicialmente salientou que, “Tendo em vista, porém, 

algumas sutilezas formais adiante explicadas, sobretudo na hipótese da correção 

monetária, acredito que não seja caso de reafi rmação de jurisprudência pelo Plenário 

Virtual, devendo a questão ser apreciada pela Corte em julgamento presencial”.

A seguir, destacou que, ao contrário dos juros moratórios, a atualização 

monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública se dá em dois momentos 

distintos, quais sejam: (i) na fase de conhecimento, compreendendo o período de 

tempo entre o ajuizamento e a imputação de responsabilidade ao ente público; e 

(ii) na fase executiva, no intervalo de tempo entre a inscrição em precatório e o 

efetivo pagamento.

Adiante, ressaltando que o alcance do que decidido nas ADIs se limitou ao 

regime de pagamento por precatório, teceu as seguintes considerações:

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs n. 4.357 e 4.425, 

declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto 

ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre 

a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma 
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constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC 

n. 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da 

condenação ao concluir-se a fase de conhecimento.

Em reforço, consignou o mesmo Relator que a declaração de 

inconstitucionalidade havia se limitado à atualização de requisitórios 

e, até o momento, não havia pronunciamento do STF a respeito de eventual 

inconstitucionalidade do art. 1º-F na fase da condenação oriunda do processo de 

conhecimento, verbis:

As expressões uma única vez e até o efetivo pagamento dão conta 

de que a intenção do legislador ordinário foi reger a atualização monetária 

dos débitos fazendários tanto na fase de conhecimento quanto na fase de 

execução. Daí por que o STF, ao julgar as ADIs n. 4.357 e 4.425, teve de declarar 

a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997. Essa 

declaração, porém, teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o 

texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela 

EC n. 62/09, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios.

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à 

Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/

ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 ainda não 

foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua 

constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Na sequência, compreendeu que, de maneira antecipada, os tribunais locais 

- e também o STJ - estariam dando uma efi cácia expansiva ao que defi nido nas 

ADIs 4.357 e 4.425, “de modo a abarcar também a atualização das condenações 

(e não apenas a dos precatórios)”.

Por fi m, concluiu que, “Ainda que haja coerência, sob a perspectiva material, 

em aplicar o mesmo índice para corrigir precatórios e condenações judiciais da 

Fazenda Pública, é certo que o julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425, sob a 

perspectiva formal, teve escopo reduzido. Daí a necessidade e urgência em o Supremo 

Tribunal Federal pronunciar-se especifi camente sobre a questão e pacifi car, vez por 

todas, a controvérsia judicial que vem movimentando os tribunais inferiores e 

avolumando esta própria Corte com grande quantidade de processos”.

É oportuno trazer a baila, ademais, que, em momento anterior, o STF, 

ao apreciar o RE 453.740, decidiu pela constitucionalidade do art. 1º-F na sua 

redação original, que versava sobre os juros de mora nas condenações contra a 

Fazenda Pública decorrentes de verbas remuneratórias de servidores públicos, 

conforme ementa a seguir transcrita:
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EMENTA: Recurso Extraordinário. Conhecimento. Provimento. 2. Juros de Mora. 

3. Art. 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997. 4. Constitucionalidade.

(RE 453.740, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 

28.02.2007, DJe-087 divulg 23-08-2007 public 24.08.2007 DJ 24.08.2007 pp-00056 

Ement Vol-02286-14 pp-02627 RTJ Vol-00202-01 pp-00341)

É importante, mais, registrar que o STF, em oportunidades anteriores, já 

houvera reformado acórdãos proferidos por este STJ em sede de reclamação, que 

haviam afastado a incidência do art. 1º-F no tocante à correção monetária das 

dívidas em discussão, por compreender que o ato reclamado teria contrariado 

a liminar deferida nos autos das ADI 4.357 e 4.425, a qual determinara a 

observância da sistemática anterior à declaração de inconstitucionalidade nas 

referidas ações, até que fossem modulados seus efeitos, de que são exemplos as 

seguintes decisões monocráticas: Rcl 19.406/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 

DJe 16.6.2015; Rcl 19.167/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 26.11.2014 e Rcl 

16.978/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 02.10.2014.

Nesse amplo e relatado contexto, o desfecho das hipóteses em análise nos 

três repetitivos em curso nesta 1ª Seção do STJ, salvo melhor juízo, haverá de 

levar em consideração o que pontuado no STF, ao ensejo da sobredita afetação 

do RE 870.947.

Assim, descortina-se prematuro queira o STJ adotar os parâmetros fi xados 

pela Excelsa Corte (inclusive sua linha temporal de corte) para o pagamento de 

precatórios e, desde logo, empregá-los em relação a juros e correção monetária 

ainda na fase de conhecimento dos débitos da Fazenda Pública (quando ausente 

precatório formado), pois, importante repetir, as mencionadas ADIs versaram 

unicamente sobre o regime especial de pagamento de precatórios.

No entanto e ao mesmo tempo, é certo que não convém paralisar os 

julgamentos que tratam dessa tormentosa matéria e que surgem ora como 

questão acessória - consectários legais (o que acontece na maioria das hipóteses), 

ora como questão principal, o que inviabilizaria o julgamento da maior parte dos 

casos de competência da Primeira Seção do STJ.

Ressalto, por oportuno, que o efeito prático da proposta veiculada na 

presente Questão de Ordem busca dar maior extensão ao que proposto pelo 

Ministro Relator. Noutros termos, ao invés de compreender aplicável o art. 

1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, apenas 

até 25.3.2015 (data da Questão de Ordem decidida no Supremo), entendo 

que referido dispositivo legal deva ser integralmente aplicado, inclusive para 
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depois dessa data (manutenção do sistema em vigor), no pertinente às dívidas 

previdenciárias e administrativas em geral, até a manifestação defi nitiva do STF a 

respeito de seu alcance no já citado RE 870.947, em repercussão geral.

Em virtude do exposto, encaminho proposta no sentido de:

(i) desafetar-se os REsp’s 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS do 

rito dos recursos repetitivos, haja vista a noticiada pendência de julgamento do 

STF do tema 810 em repercussão geral (RE 870.947);

(ii) em razão da afetação do RE 870.947 ao regime da repercussão 

geral no STF, superar-se a orientação adotada pela Primeira Seção no REsp 

1.270.439/PR, no ponto em que determinou a não-incidência do art. 1º-F no 

tocante às dívidas previdenciárias e administrativas em geral, desde a declaração de 

inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F nas ADIs 4.357 e 4.425;

(iii) aplicar-se integralmente o art. 1º-F nas condenações em desfavor da 

Fazenda Pública, no que se refere às dívidas previdenciárias e administrativas 

em geral, ressalvados os débitos tributários, que devem observar as leis específi cas 

(CTN, Lei n. 9.250/1995 e leis locais de regência), até o julgamento fi nal pela 

Suprema Corte do RE 870.947, ou seja, mesmo depois da data de 25.03.2015, 

estabelecida pelo STF na Questão de Ordem por ele decidida no âmbito das ADI’s 

4.357 e 4.425.

É o que proponho aos eminentes pares, em questão de ordem.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Sr. Presidente, vou pedir vênia ao 

eminente Ministro Sérgio Kukina, para manter a afetação. Trata-se de tema 

extremamente relevante e sabe-se que, se esse tema for desafetado, subirão 

ao Superior Tribunal de Justiça milhares de processos que versam sobre essa 

matéria. Praticamente toda condenação envolve a aplicação do art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/1997, seja no que diz respeito à correção monetária, seja no que 

respeita aos juros moratórios. Por outro lado, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífi ca no sentido de que a afetação de uma determinada 

matéria, pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, não 

implica suspensão dos julgamentos dos processos, no Superior Tribunal de 

Justiça. Entretanto, como disse o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, 

também entendo que aqui há uma situação absolutamente peculiar e excepcional. 

É que, no recurso repetitivo anterior, de relatoria do Ministro Castro Meira, 
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antes da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, deu-se uma 

interpretação àquele acórdão que, na verdade, agora, o Ministro Luiz Fux, que 

era o Relator, no STF, disse que não foi aquilo que se decidiu. Está transcrito, 

no voto do Ministro Mauro Campbell Marques, exatamente o que disse o 

Ministro Luiz Fux, ao afetar o recurso, em regime de repercussão geral. Diz ele 

que, naquelas ADIns, cuidou-se do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, do art. 100, 

§ 12, da Constituição Federal, apenas no que diz respeito aos precatórios. E 

ele diz: “Não obstante isso, diversos Tribunais locais vêm estendendo a decisão 

do Supremo Tribunal Federal nas ADIns de números tais, de modo a abarcar, 

também, a atualização das condenações, e não apenas os precatórios”. Foi o que 

fez o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, naquele recurso extraordinário 

julgado pelo Ministro Luiz Fux, e foi o que também fez essa Primeira Seção. 

Confesso que li o voto do Ministro Luiz Fux, nas ADIns mencionadas, e 

entendi que ele abrangia tudo, mas, agora, na afetação da repercussão geral, S. 

Exa. está esclarecendo que não abarca tudo e que o TRF da 4ª Região deu-lhe 

esse elastério. Então, penso que, nesse caso, diante da excepcionalidade dessa 

situação, em que o Relator da repercussão geral, no STF, diz que não foi isso que 

ele decidiu – e foi o que o STJ decidiu antes, no recurso repetitivo anterior –, 

penso que é prudente que seja sobrestado o julgamento desse recurso repetitivo, 

mesmo porque há uma notícia, ofi ciosa, de que essa matéria da repercussão geral 

seria julgada com brevidade, no Supremo Tribunal Federal. De qualquer sorte, se 

essa Sessão entender que é caso de julgar, entendo que a questão deve ir à Corte 

Especial, porque ela diz respeito e interessa a todas as Sessões do Tribunal.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: Senhor Presidente, 

acompanho o voto do eminente Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.613.733-RS (2016/0184465-0)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 

DNIT
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Recorrido: Francisco Puppo Kliemann

Advogados: Mateus Renard Machado - RS078371

Diego Alves Madruga e outro(s) - RS078703

Saulo Cordeiro de Paula - RS085753

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial representativo 

de controvérsia de natureza repetitiva. Ação de anulação de ato 

administrativo. Auto de infração lavrado pelo DNIT. Multa de 

trânsito. Excesso de velocidade. Rodovia federal. Competência do 

DNIT. Previsão legal. Exegese conjugada do disposto no art. 82, 

§ 3º, da Lei n. 10.233/2001 e no art. 21, VI, da Lei n. 9.503/1997 

(Código de Trânsito Brasileiro). Jurisprudência pacífi ca do STJ. Tese 

fi rmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Recurso especial 

conhecido e provido.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência 

do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 

3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09.03.2016 (“Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”).

II. Na origem, trata-se de Ação de Anulação de Ato 

Administrativo, ajuizada por Francisco Puppo Kliemann contra o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em 

06.08.2015, objetivando a anulação do Auto de Infração E015981780, 

lavrado pela autarquia, com fundamento no art. 218, I, do Código 

de Trânsito Brasileiro, que prevê multa por excesso de velocidade. 

A inicial da ação sustentou a incompetência do DNIT para realizar 

a fiscalização, autuar e impor multas, por excesso de velocidade, 

nas rodovias federais. A sentença julgou procedente o pedido, para 

decretar a nulidade do Auto de Infração n. E015981780, em face da 

incompetência do DNIT. Apelou a autarquia e o Tribunal de origem 

manteve a sentença, negando provimento ao recurso.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos 

recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 
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1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se à análise da existência de 

competência (ou não) do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes - DNIT para promover autuações e aplicar sanções, 

em face do descumprimento de normas de trânsito em rodovias e 

estradas federais, como por excesso de velocidade.

IV. A Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a 

par de atribuir à Polícia Rodoviária Federal a competência para 

aplicar e arrecadar multas por infrações de trânsito, no âmbito das 

rodovias e estradas federais, nos termos de seu art. 20, III, confere 

aos órgãos executivos rodoviários da União a competência para 

executar a fi scalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades de 

advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas 

cabíveis, notifi cando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, 

consoante previsto em seu art. 21, VI.

V. Com o advento da Lei n. 10.561, de 13.11.2002, que incluiu 

o § 3º no art. 82 da Lei n. 10.233/2001, o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT foi expressamente autorizado 

a exercer, em sua esfera de atuação – ou seja, nas rodovias federais, 

consoante disposto no art. 81, II, da referida Lei n. 10.233/2001 –, 

diretamente ou mediante convênio, as competências expressas no 

art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro, observado o disposto no 

inciso XVII do art. 24 da mesma Lei n. 10.233/2001, que ressalva a 

competência comum da Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTT para os fi ns previstos no art. 21, VIII, do Código de Trânsito 

Brasileiro.

VI. Inconteste, assim, a competência do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes - DNIT para executar a fi scalização 

do trânsito, por força da referida autorização legislativa, que 

expressamente outorgou, à autarquia, a competência para exercer, na 

sua esfera de atuação – vale dizer, nas rodovias federais –, diretamente 

ou mediante convênio, as atribuições expressas no art. 21 do Código 

de Trânsito Brasileiro.

VII. Com efeito, nas rodovias federais, a atuação do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e do Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal - DPRF deve ser realizada em conjunto, 

de acordo com suas atribuições, para a realização de uma efetiva 
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fi scalização do trânsito, com o escopo de assegurar o exercício do 

direito social à segurança, previsto no art. 6º, caput, da CF/1988.

VIII. O entendimento ora expendido encontra ressonância na 

reiterada jurisprudência do STJ, que se orientou no sentido de que 

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 

detém competência para aplicar multa de trânsito, por excesso de 

velocidade, nas rodovias federais, conforme a conjugada exegese dos 

arts. 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001 e 21, VI, da Lei n. 9.503/1997. 

Nesse sentido: STJ, REsp 1.592.969/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.05.2016; REsp 1.593.788/

RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

de 28.06.2016; REsp 1.583.822/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe de 30.06.2016; AgInt no REsp 1.592.294/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016; 

AgInt no REsp 1.596.546/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe de 19.10.2016; AgInt no REsp 1.580.031/RS, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19.10.2016.

IX. Tese jurídica fi rmada: O Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes - DNIT detém competência para a fi scalização do trânsito 

nas rodovias e estradas federais, podendo aplicar, em caráter não exclusivo, 

penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, consoante se 

extrai da conjugada exegese dos arts. 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001 e 21 

da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

X. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a 

ação, reconhecendo-se a competência do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT para aplicar multa de trânsito, 

nas rodovias federais.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais 

representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e 

art. 256-N e seguintes do RISTJ).

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito 
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Gonçalves, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina 

Helena Costa, Gurgel de Faria e Herman Benjamin votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão e, 

ocasionalmente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Sustentou, oralmente, o Dr. João Adão Cardoso Ajala, pelo recorrido.

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 11.4.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Especial, 

interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 

DNIT, com base nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em 22.04.2016, 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

Administrativo. Auto de infração por excesso de velocidade. Código de Trânsito 

Brasileiro. (In)competência do DNIT. Nulidade.

1. O artigo 20, III, do CTB estabelece a competência da Polícia Rodoviária Federal, 

no âmbito das rodovias e estradas federais, para aplicar e arrecadar as multas 

impostas por infrações de trânsito e as medidas administrativas decorrentes.

2. Por outro lado, as atribuições do DNIT relacionam-se às infrações por excesso 

de peso, dimensões e lotação de veículos, bem ainda às construções e edifi cações às 

margens da rodovia federal, nível de emissão de poluentes e ruído produzido pelos 

veículos automotores ou pela sua carga.

3. Disso decorre a incompetência do DNIT para aplicar multas por excesso 

de velocidade - bem como o reconhecimento da nulidade dos autos de infração 

comprovadamente aplicados pela autarquia (fl . 150e).

Sustenta o recorrente, além de dissídio jurisprudencial, a ocorrência de 

afronta aos arts. 20 e 21 da Lei n. 9.503/1997 e 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001, 

sob o fundamento de que “o DNIT, enquanto órgão executivo rodoviário da 

União, está autorizado a usar todo e qualquer equipamento ou aparato técnico 

que o habilite no desempenho de sua função primeira, controle das vias federais 
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de circulação, dentro do âmbito de sua atuação, qual seja, segurança e engenharia 

do tráfego, podendo autuar e multar os infratores das normas de trânsito, como 

também arrecadar as multas que aplicar” (fl . 161e).

Alega que “o trabalho da Polícia Rodoviária Federal faz parte de um sistema 

maior de gestão viária, cuja tônica é a segurança pública, abrangendo a imposição 

de medidas tendentes à contenção de crimes de amplo espectro, e não somente 

delitos de trânsito propriamente ditos, atuando na prevenção e repreensão aos 

crimes contra a vida, costumes, patrimônio, ecologia, meio ambiente, furtos e 

roubos de veículos e bens, tráfi co de entorpecentes, contrabando e descaminho, 

por exemplo. Ocorre que tais atribuições não dispensam a ação do órgão 

de engenharia e operação do sistema denominado pelo Código de Trânsito 

Brasileiro de ‘órgão executivo rodoviário” (fl . 164e).

Ressalta que “a esfera de atuação e prerrogativas do poder-dever do DNIT 

em cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito encontra 

disciplina nos artigos 80, 81 e 82 da Lei n. 10.233/2001” (fl . 164e).

Defende “a contrariedade ao art. 82, par. 3º, da Lei n. 10.233/2001, segundo 

o qual é atribuição do DNIT, em sua esfera de atuação, exercer, diretamente ou 

mediante convênio, as competências expressas no art. 21 da Lei n. 9.503, de 

1997” (fl . 165e).

Acrescenta que “a Lei n. 9.503/1997 estabelece a competência de acordo 

com a circunscrição de atuação da autoridade. Por óbvio, em se tratando 

de infração cometida em rodovia federal sob administração do DNIT, esta 

Autarquia possui competência para a aplicação das sanções. Ora, como 

claramente disposto nos incisos III e VI do art. 21 do Código de Trânsito 

Brasileiro acima citado, cabe ao DNIT ‘implantar, manter e operar o sistema de 

sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário’, assim como 

‘executar a fi scalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, 

por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notifi cando os 

infratores e arrecadando as multas que aplicar” (fl . 165e).

Acentua que “não cabe ao intérprete da norma estabelecer outra restrição 

que não a expressamente prevista por lei (relacionada à atribuição da ANTT), 

com a fi nalidade de retirar do DNIT a competência para aplicação de multas 

por excesso de velocidade” (fl . 165e).

Deduz que “deve ser totalmente reformado o acórdão impugnado, 

reconhecendo-se a competência do DNIT para aplicar multas por excesso de 

velocidade e a consequente validade do auto de infração lavrado, em consonância 
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com os art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro, 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001 

e com a Resolução n. 289/2008 do CONTRAN” (fl . 170e).

Invoca, ainda, dissídio jurisprudencial, sob o argumento de que, “enquanto 

o E. TRF da 1ª Região, interpretando o art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro, 

considera que a competência para autuar aplicar e arrecadar multas é comum 

à Polícia Federal e a Entidade Executiva Rodoviária da União, o Tribunal 

Recorrido, interpretando o mesmo dispositivo, considera que ‘entende-se 

que a esfera de atuação do DNIT restringe-se à infraestrutura do Sistema 

Federal de Viação (art. 81), tendo o art. 82 estabelecido suas atribuições, todas 

relacionadas com sua esfera de atuação. Desse modo, o § 3º do art. 82, embora 

tenha atribuído ao DNIT as competências do art. 21 da Lei n. 9.503/1997, 

restringe seu alcance à esfera de atuação da autarquia, não prevalecendo a tese 

da autarquia. Ressalta-se, ainda, que no julgamento da Ação Civil Pública 

n. 2001.70.00.009820-1 foram expressamente examinadas as atribuições de 

competência do DNIT frente ao disposto no art. 21 da Lei n. 9.503/1997 (a 

teor do que estabeleceu o art. 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001), não havendo 

que se falar em mudança legislativa superveniente ao julgado. Observa-se que o 

leading case citado não excluiu do DNIT a competência do inciso VI do art. 21 

do CTB, apenas compatibilizou sua incidência à esfera de atuação do DNIT, de 

acordo com a atribuição de competência conferida pela Constituição Federal à 

Polícia Rodoviária Federal” (fl . 174e).

Por fi m, alega que, “demonstrado o cabimento do presente recurso especial, 

pelas violações legais apontadas e pela divergência jurisprudencial, requer 

o DNIT seja o presente regularmente processado para que dele conheça o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e lhe seja dado o devido provimento, pelas 

violações legais apontadas, de modo a reconhecer a competência da autarquia no 

que toca à fi scalização e aplicação de sanções em relação a infrações por excesso 

de velocidade cometidas em rodovias federais, com a consequente inversão dos 

ônus sucumbenciais” (fl s. 175/176e).

Contrarrazões oferecidas a fl s. 214/223e, pugnando pelo não conhecimento 

do Recurso Especial, ou, caso assim não se entenda, pelo seu improvimento.

O Recurso Especial foi admitido (fl . 226e).

A fl s. 244/245e, determinou-se a submissão do presente Recurso Especial 

ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que a questão tratada nos autos – relativa à competência 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para 
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promover autuações e aplicar sanções, em face do descumprimento de normas 

de trânsito em rodovias e estradas federais, como por excesso de velocidade – 

revela caráter representativo de controvérsia de natureza repetitiva. Determinou-

se, ainda, fosse ofi ciado aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais 

Regionais Federais, comunicando a instauração deste procedimento, a fi m de 

que fosse suspensa a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que 

versassem sobre a mesma matéria, de acordo com o disposto no art. 1.037, II, do 

CPC/2015, facultando-lhes, ainda, a prestação de informações, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do § 1º do art. 1.038 do CPC/2015. Determinou-se, 

outrossim, a abertura de vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III, § 1º, 

do CPC/2015) para manifestação, em 15 (quinze) dias.

O Ministério Público Federal manifesta-se no sentido do provimento do 

Recurso Especial (fl s. 249/257e).

Destaca-se que, segundo informações do Núcleo de Gerenciamento 

de Precedentes - NUGEP do STJ, em 20.02.2018, havia 1.933 processos 

sobrestados, na origem, referentes ao tema 965, que discute “a competência 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para 

promover autuações e aplicar sanções em face do descumprimento de normas 

de trânsito praticadas em rodovias e estradas federais, como por excesso de 

velocidade”.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Trata-se, na origem, 

de Ação de Anulação de Ato Administrativo, ajuizada por Francisco Puppo 

Kliemann contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

- DNIT, em 06.08.2015 (fl . 1e), objetivando a anulação do Auto de Infração 

E015981780, lavrado pela autarquia, com fundamento no art. 218, I, do Código 

de Trânsito Brasileiro (“transitar em velocidade superior à máxima permitida 

para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, 

vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: I - quando a velocidade for 

superior à máxima em até 20% (vinte por cento): Infração - média; Penalidade 

- multa”). A inicial da ação sustentou a incompetência do DNIT para realizar 

a fi scalização, autuar e impor multas, por excesso de velocidade, nas rodovias 

federais.
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A sentença julgou procedente o pedido, para decretar a nulidade do Auto 

de Infração E015981780.

Apelou a autarquia e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a 

sentença, negando provimento ao recurso, conforme a ementa do julgado:

Administrativo. Auto de infração por excesso de velocidade. Código de Trânsito 

Brasileiro. (In)competência do DNIT. Nulidade.

1. O artigo 20, III, do CTB estabelece a competência da Polícia Rodoviária Federal, 

no âmbito das rodovias e estradas federais, para aplicar e arrecadar as multas 

impostas por infrações de trânsito e as medidas administrativas decorrentes.

2. Por outro lado, as atribuições do DNIT relacionam-se às infrações por excesso 

de peso, dimensões e lotação de veículos, bem ainda às construções e edifi cações às 

margens da rodovia federal, nível de emissão de poluentes e ruído produzido pelos 

veículos automotores ou pela sua carga.

3. Disso decorre a incompetência do DNIT para aplicar multas por excesso 

de velocidade - bem como o reconhecimento da nulidade dos autos de infração 

comprovadamente aplicados pela autarquia (fl . 150e).

Intimado eletrônicamente do acórdão em 27.03.2016 (fl. 157e), o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT interpôs o 

presente Recurso Especial, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, apontando, além de dissídio jurisprudencial, contrariedade aos 

arts. 20 e 21 da Lei n. 9.503/1997 e 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001, conforme 

já relatado.

Passo, a seguir, à apreciação do Recurso Especial representativo da 

controvérsia.

De início, cumpre ressaltar que o Recurso Especial foi interposto 

contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, 

o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária 

de 09.03.2016 (“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”).

Com o advento do CPC/2015, o rito de processo e julgamento dos recursos 

especiais repetitivos foi estabelecido nos arts. 1.036 a 1.041 do referido diploma 

normativo.

No âmbito do Regimento Interno desta Corte, o tema está regulado nos 

arts. 104-A e 256 a 256-X do RISTJ.
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Em consonância com o disposto no art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e no 

art. 256, caput, do RISTJ, previu-se a necessidade de afetação de dois ou mais 

recursos representativos da controvérsia, exigência cumprida, no caso, em razão 

de também ter sido afetado o REsp 1.588.969/RS, que cuida do mesmo tema.

O presente recurso é apto, consoante previsto no art. 1.036, § 6º, do 

CPC/2015 e no art. 256, § 1º, do RISTJ.

Fundamentos relevantes da questão jurídica discutida (art. 984, § 2º, c/c o art. 

1.038, § 3º, do CPC/2015 e art. 104-A, I, do RISTJ)

A controvérsia ora em apreciação cinge-se à análise da existência de 

competência (ou não) do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT para promover autuações e aplicar sanções, em face do 

descumprimento de normas de trânsito em rodovias e estradas federais, como 

por excesso de velocidade.

Para melhor compreensão da questão, cumpre transcrever o voto condutor 

do acórdão recorrido:

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi dada a atribuição 

de patrulhamento das rodovias federais à Polícia Rodoviária Federal, a teor do 

artigo 144, § 2º, com o intuito de que fosse a responsável pelo fi el cumprimento 

das normas de trânsito no âmbito de sua competência. In verbis:

Art. 144, II, § 2º. A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na 

forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

Regulamentando tal regra Constitucional, veio a Lei n. 9.503/1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), cujo artigo 20 dispõe:

Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas 

federais:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito de suas atribuições;

II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações 

relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a 

ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros:

III - aplicar e arrecadas as multas impostas por infrações de trânsito, as 

medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada 

e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas 

superdimensionadas ou perigosas.
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Ressalto que a legislação ordinária não explicitou qualquer atribuição ao 

DNIT relativa à imputação de penalidades em virtude de infrações de trânsito 

- e nem poderia fazê-lo, tendo em conta a disposição constitucional expressa. 

São claras as atribuições dadas ao DNIT, restringindo-se a sanções ligadas à 

integridade das rodovias. Ao órgão máximo executivo de trânsito da União - DNIT 

- o Código de Trânsito Brasileiro atribui competência, no que tange às multas, de 

coordenar a administração da arrecadação de multas por infrações ocorridas em 

localidade diferente daquela da habilitação do condutor infrator e em unidade 

da Federação diferente daquela do licenciamento do veículo, na forma do artigo 

19, XIII. O artigo 21 do mesmo diploma legal elenca ainda algumas hipóteses em 

que poderá o DNIT aplicar penalidades relacionadas às infrações por excesso de 

peso, dimensões e lotação de veículos, bem ainda às construções e edifi cações 

às margens da rodovia federal, nível de emissão de poluentes e ruído produzido 

pelos veículos automotores ou pela sua carga.

Bem se vê que o ordenamento jurídico nacional atribui à Polícia Rodoviária 

Federal - e não ao DNIT - a competência para atuar ostensivamente nas rodovias 

federais, de modo preventivo, fi scalizando o cumprimento das normas de trânsito, 

bem ainda de modo punitivo, aplicando as multas pertinentes à prática de infrações. 

Disso decorre a competência da União Federal, por meio da Polícia Rodoviária 

Federal, e não do DNIT, para aplicar auto de infração por excesso de velocidade.

Tal situação já foi reconhecida por esta Corte em diversas oportunidades:

Administrativo. Infração de trânsito. Aplicação de multa. Excesso de 

velocidade. Incompetência do DNIT. Consoante jurisprudência dominante 

desta Corte, o DNIT é competente para impor multas e outras medidas 

administrativas relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e 

lotação dos veículos (CTB, art. 21, inc. VIII) e o nível de emissão de poluentes 

e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga (CTB, art. 

21, inc. XIII). Por outro lado, o DNIT não teria competência para promover 

autuações e aplicar sanções em face do descumprimento de outras normas 

de trânsito praticadas em rodovias e estradas federais, como por excesso 

de velocidade. (TRF4, AC 5049824-06.2015.404.7100, Quarta Turma, 

Relatora p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos 

em 08.11.2015)

Administrativo. Infração de trânsito. Excesso de velocidade. Multa. 

Incompetência do DNIT. Honorários advocatícios. 1- O DNIT não possui 

competência para promover autuações e aplicar sanções por excesso de 

velocidade em rodovias e estradas federais. Nesse sentido, precedentes 

deste Tribunal. 2- Honorários advocatícios majorados. (TRF4, AC 5028202-

78.2014.404.7107, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Candido Alfredo Silva 

Leal Junior, juntado aos autos em 10.11.2015)
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Apelação. Ação ordinária. Auto de infração de trânsito. Aplicação de 

multa. Excesso de velocidade. Incompetência do DNIT. O DNIT não possui 

competência para promover autuações e aplicar sanções por excesso de 

velocidade em rodovias e estradas federais. Precedentes desta Corte. (TRF4, 

AC 5081245-48.2014.404.7100, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Marga 

Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 22.10.2015)

Destaca-se que o DNIT foi criado pela Lei n. 10.233/2001 para implementar, 

em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração da infra-

estrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, 

restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação mediante 

construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos 

nesta Lei (art. 80).

Nesses termos, entende-se que a esfera de atuação do DNIT restringe-se à 

infraestrutura do Sistema Federal de Viação (art. 81), tendo o art. 82 estabelecido 

suas atribuições, todas relacionadas com sua esfera de atuação.

Desse modo, o § 3º do art. 82, embora tenha atribuído ao DNIT as competências 

do art. 21 da Lei n. 9.503/1997, restringe seu alcance à esfera de atuação da autarquia, 

não prevalecendo a tese da autarquia.

Ressalta-se, ainda, que no julgamento da Ação Civil Pública n. 

2001.70.00.009820-1 foi expressamente examinada as atribuições de 

competência do DNIT frente ao disposto no art. 21 da Lei n. 9.503/1997 (a teor do 

que estabeleceu o art. 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001), não havendo que se falar 

em mudança legislativa superveniente ao julgado.

Observa-se que o leading case citado não excluiu do DNIT a competência 

do inciso VI do art. 21 do CTB, apenas compatibilizou sua incidência à esfera de 

atuação do DNIT, de acordo com a atribuição de competência conferida pela 

Constituição Federal à Polícia Rodoviária Federal, nos termos das passagens que 

seguem:

A competência atribuída pelo art. 21, VIII, à autarquia para executar a 

fi scalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades de advertência, por 

escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notifi cando 

os infratores e arrecadando as multas que aplicar, não tem o alcance 

pretendido pelos apelados, não podendo ser interpretado extensivamente 

de modo a ultrapassar os limites de sua competência estabelecidos pela 

Carta Constitucional.

Portanto, a Lei n. 9.503/1997, atribui à Polícia Rodoviária Federal a 

competência para atuar ostensivamente nas rodovias federais, de modo 

preventivo, fi scalizando o cumprimento das normas de trânsito, bem ainda 

de modo punitivo, aplicando as multas pertinentes à prática de infrações. E 

elenca as penalidades aplicáveis, consoante artigos transcritos abaixo:
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Art. 20 - Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 

rodovias e estradas federais:

(...)

III - Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, 

as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de 

estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos 

de cargas superdimensionadas ou perigosas;

A ser reconhecida a competência do DNIT, poderia haver situações de bis 

in idem, onde os motoristas poderiam ser autuados, pela mesma situação, 

por dois órgãos distintos. Nesse sentido, qualquer tentativa do DNIT de 

exercer o referido poder de polícia sob as rodovias federais caracteriza-se 

em usurpação de competência e desvio de função, com o que entendo 

merecer provimento os apelos.

Quando do julgamento dos embargos infringentes, deste mesmo 

processo, restou consignado:

Como sabido e ressabido, nosso sistema constitucional exige da 

Administração Pública um comportamento estritamente. compatível 

com o “principio da legalidade” (CF, art. 37***), o que signifi ca dizer, tal 

como fazem os administrativistas, que o Administrador não faz o que 

quer, mas somente aquilo que lhe é autorizado por lei.

Tratando-se de um ente autárquico (= personificação de um 

serviço público próprio), evidente que não pode ultrapassar um 

milimetro do serviço para ó exercicio do qual foi criado.

No caso concreto, temos que o DNER está previsto no Código de 

Trânsito Brasileiro como uma das entidades de execução rodoviária 

do Governo Federal, ao qual foi dada a competência para as atividades 

ligadas à engenharia do trânsito, o que significa a realização da 

construção e manutenção de estradas e rodovias, modifi cação de 

traçados de locais perigosos, cobrança de pedágios, fi scalização do 

peso das cargas utilizadas, etc. A propósito disso, percebe-se na Lei n. 

9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro o seguinte:

Art. 21 - Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 

âmbito das respectivas atribuições:

VI - executar a fiscalização de-trânsito, autuar, aplicar as 

penalidades de advertência, por escrito, e ainda multas e medidas 

administrativas cabíveis, notifi cando os infratores e arrecadando as 

multas que aplicar;
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VII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades medidas 

administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, 

dimensões e lotação de veículos, bem como notifi car e arrecadar as 

multas que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, 

aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas.

Evidente que esse dispositivo razão pode ser interpretado como fonte 

de atribuição da mesma competência para diversas instituições, de tal 

modo a permitir, por exemplo, dupla penalidade pelo mesmo fato por 

atos de autoridades diferentes, de modo, que exige compatibilização com 

a Constituição Federal e com a legislação que os instituiu, principalmente 

quando se trata de uma autarquia (= personifi cação de um serviço público 

próprio).

Sob o aspecto de compatibilização com a Constituição Federal, merece 

destaque, aqui, o que estabelece o § 2º do seu art. 144, in verbis:

§ 2. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, estruturado 

em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 

das rodovias federais.

A Lei Maior, como se vê, estabeleceu a competência da Polícia 

Rodoviária Federal para realizar, de acordo com parâmetros e exigências 

legais, o patrulhamento ostensivo das rodovias de natureza federal, o 

que signifi ca que a legislação infraconstitucional não pode atribuir essa 

competência para ente diverso.

Evidente, por outro lado, que “policiamento ostensivo” diz 

respeito a execução de serviços que dizem respeito a tudo aquilo 

que está ligado ao modo de guiar os veículos (limites de velocidade, 

obediência à sinalização, a sobriedade, etc.), especialmente o de 

realizar fl agrante de condutas administrativamente puníveis, tudo 

coma fi nalidade de fazer com que o trânsito fl ua naturalmente e não 

ocorram acidentes.

A competência legal do DNER, é como já noticiado e por ele 

próprio aceita, restringe-se à matéria que diga respeito à engenharia 

do trânsito nas estradas e rodovias federais, o que diz compatibilidade 

com todas as medidas adequadas à segurança do traçado das 

rodovias, fiscalização do·respeito aos itens importantes para sua 

manutenção e escoamento do trânsito, tal como previsto no item VIII 

do transcrito art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro. Impecável, neste 

aspecto, a análise da matéria realizada pela inicial, a saber:
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“A interpretação literal do art. 21, VI, Código de Trânsito Brasileiro, pode 

levar o intérprete menos cauteloso a admitir que a competência do DNER, 

em matéria de imposição de multas, é genérica, cabendo a esta autarquia 

aplicação e arrecadação de todas as espécies de multas, inclusive aquelas 

por excesso de velocidade. Entretanto, uma análise sistemática do dispositivo 

e a sua compatibilização com os demais preceitos da lei de trânsito leva a 

conclusão diametralmente oposta.

Com efeito, embora o art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro enumere as 

competências do DNER em seus quatorze incisos, cada um deles não pode 

ser considerado isoladamente, mas em conjunto com os demais. Assim, 

o inciso I atribui à entidade executiva rodoviária da União competência 

genérica para fazer cumprir as normas de trânsito. Entretanto, a parte 

final do dispositivo restringe esta competência para o âmbito de suas 

atribuições, e quais são essas atribuições? Sem dúvida aquelas defi nidas 

pelos demais incisos do art. 21. Com isso, pretende-se demonstrar que a 

técnica legislativa que orientou a redação desse artigo padece de várias 

imperfeições. Pois o inciso I, ao invés de especifi car o contido no capuz, 

enuncia regra geral que, por sua vez, e explicada pelos demais incisos.

O mesmo fenômeno ocorre em relação ao inciso VI do art. 21. Este 

dispositivo prevê a competência genérica do DNER para aplicar, com 

referência às infrações de trânsito, as penalidades de advertência e ainda 

as multas e medidas administrativas cabíveis. Note-se que o próprio 

enunciado legal impõe limitação a si próprio, restringindo o exercício da 

competência apenas aos casos em que for “cabível”. Decorrência lógica 

disso é a necessidade de determinação de situações em que é defl agrada a 

competência impeditiva do DNER.

A resposta a tal indagação vem no corpo do próprio art. 21 

especificamente em seus incisos VIII e IX. Em conformidade com eles, 

incumbe o DNER aplicar e arrecadar multas unicamente nos casos de 

infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem 

como quanto ao cumprimento da norma contida no art. 95 do Código. Este 

último refere-se a obras e eventos que possam atrapalhar ou por em risco 

a livre circulação de veículos e pedestres, cuja violação será punida com 

multa prevista no § 3º do mesmo artigo.

Em face disso, pode-se concluir que a competência do DNER para imposição 

de multas limita-se aos seguintes casos: excesso de peso, dimensões de 

veículos, lotação de veículos, obras e eventos ao longo da via, nível de emissão 

de poluentes e ruído produzido por veículo automotores e/ou sua carga (as 

duas últimas decorrem do inciso XIII do art. 21 cuja efi cácia encontra-se 

diminuída em virtude do veto aposto pelo Presidente da República ao art. 

66 do Código de Trânsito).” (Inicial, fl s. 98/99 destes autos).
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Indubitável o acerto da análise interpretava constante da inicial no 

texto transcrito, onde se compatibiliza o Código de Trânsito Brasileiro 

às finalidades legais de cada uma das instituições envolvidas com sua 

aplicação.

Fixada a competência do DNER e do mesmo modo a da Polícia 

Rodoviária Federal, percebe-se que a fiscalização do cumprimento das 

normas relacionadas com a velocidade máxima, por aparelho eletrônico, 

fi xo ou móvel, atribuição legal da Segunda, visto que compatível com o 

“patrulhamento ostensivo das rodovias federais” (CF, § 2º do art. 144) e 

completamente fora do raio de ação da engenharia de trânsito.

Em sendo tudo isso uma verdade incontestável, é claro que não pode o 

DNER estabelecer licitação ou celebrar contrato relacionado à colocação de 

aparelhos eletrônicos medidores de velocidade, ainda que eventualmente 

atenda a algum interesse público (dá para desconfiar que esse tipo de 

conduta esconde também algum interesse particular), visto que isso 

implica usurpação da competência de outra instituição do Governo Federal.

Trata-se, pois, de ato ilegal e conseqüentemente inaceitável sob o ponto 

de vista jurídico, visto que a atividade administrativa exige não apenas o 

atingimento da fi nalidade pública estabelecida em lei, mas igualmente que 

seja percorrido o caminho por ela traçado para seu atingimento, inclusive a 

competência do agente.

Nesse contexto, as Resoluções do CONTRAN (em especial Resolução 289/2008) 

não se mostram instrumentos aptos a inovar no ordenamento jurídico, atribuindo 

competências diversas daquelas previstas na legislação.

Ora, reconhecida a incompetência do DNIT para aplicar multas por excesso 

de velocidade, há fundamento mais do que sufi ciente para o reconhecimento da 

nulidade dos autos de infração comprovadamente aplicados pela autarquia, como 

no caso (Evento 1 - OUT5 e OUT7).

Por fi m, cumpre registrar que o Projeto de Lei n. 6.132/2005, em tramitação 

na Câmara dos Deputados, indica a tendência de ser retirada do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a competência para fi scalizar 

o trânsito e aplicar multas nas rodovias federais. Pelo texto aprovado, essas 

competências passam a ser exclusivas da Polícia Rodoviária Federal. De acordo 

com a proposta (PL 6.132/05) aprovada, que modifica o Código de Trânsito 

Brasileiro (9.503/1997), caberá ao DNIT a fi scalização do excesso de peso e lotação 

dos veículos, da emissão de poluentes e ruídos, e do tráfego de veículos que 

necessitam de autorização especial.

Honorários advocatícios mantidos, eis que fi xados dentro dos parâmetros da 

razoabilidade adotados pela Turma em casos similares.

Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de o julgador mencionar 

os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, 
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tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do 

julgamento feito pelo Tribunal justifi ca o conhecimento de eventual recurso pelos 

Tribunais Superiores (STJ, EREsp n. 155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJ de 13.09.1999).

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação (fl s. 144/149e).

A parte recorrida, na inicial, no que concerne à tese jurídica ora discutida, 

defende que a Polícia Rodoviária Federal detém a exclusiva competência para 

garantir a segurança pública, à luz do disposto no art. 144, II, § 2º, da CF/1988, 

e promover autuacões e aplicar sancões pelo descumprimento de normas de 

trânsito, nas rodovias e estradas federais, em consonância com o disposto no art. 

20, III, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

No seu entendimento, o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT poderia tão somente aplicar penalidade de multa sobre 

infrações relativas a infraestrutura de rodovias, nos termos do disposto no art. 

21, VIII e XIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

A seu turno, o recorrente, nas razoes do Especial, defende que o art. 82, § 

3º, da Lei n. 10.233/2001 outorgou competência ao Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Tranportes - DNIT para exercer as atribuicões previstas no 

art. 21 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Ressalta que “a Lei n. 9.503/1997 estabelece a competência de acordo com 

a circunscrição de atuação da autoridade. Por óbvio, em se tratando de infração 

cometida em rodovia federal sob administração do DNIT, esta Autarquia possui 

competência para a aplicação das sanções” (fl . 165e).

Fundamentos determinantes do julgado (art. 984, § 2º, c/c o art. 1.038, § 3º, do 

CPC/2015 e art. 104-A, II, do RISTJ

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT foi 

criado pela Lei n. 10.233, de 05.06.2001, que dispôs sobre a reestruturação 

dos transportes aquaviário e terrestre e criou também o Conselho Nacional 

de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Tranportes 

Terrestres e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

O art. 80 da referida Lei n. 10.233/2001 estabelece, como objetivo do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, implementar, 

em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração da 

infraestrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, 
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manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação, 

mediante construção de novas vias e terminais, nos seguintes termos:

Art. 80. Constitui objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuação, a 

política formulada para a administração da infra-estrutura do Sistema Federal de 

Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, 

adequação de capacidade, e ampliação mediante construção de novas vias e 

terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

Já o art. 81 da aludida Lei n. 10.233/2001 defi ne a esfera de atuação do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, in verbis:

81. A esfera de atuação do DNIT corresponde à infra-estrutura do Sistema Federal 

de Viação, sob a jurisdição do Ministério dos Transportes, constituída de:

I - vias   navegáveis, inclusive eclusas ou outros dispositivos de transposição 

hidroviária de níveis;

II - fer rovias e rodovias federais;

III - in  stalações e vias de transbordo e de interface intermodal, exceto as 

portuárias;

IV - (revogado).

Por sua vez, estabelecem os arts. 20 e 21 da Lei n. 9.503/1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro):

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas 

federais:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de 

suas atribuições;

II - rea lizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas 

com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das 

pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas 

administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de 

veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou 

perigosas;

IV - efe tuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de 

atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

V - cred enciar os serviços de escolta, fi scalizar e adotar medidas de segurança 

relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga 

indivisível;
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VI - ass egurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao 

órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento 

das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de 

construções e instalações não autorizadas;

VII - co letar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito 

e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e 

encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VIII - i mplementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação 

de Trânsito;

IX - pro mover e participar de projetos e programas de educação e segurança, 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

X - inte grar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 

para fi ns de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 

competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 

celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma 

para outra unidade da Federação;

XI - fi s calizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de 

dar apoio, quando solicitado, às ações específi cas dos órgãos ambientais.

Art. 21.  Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cump rir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de 

suas atribuições;

II - pla nejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres 

e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de 

ciclistas;

III - im plantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário;

IV - col etar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - esta belecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de 

trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de 

advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, 

notifi cando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - ar recadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, 

e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

VIII - f iscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas 

cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos 

veículos, bem como notifi car e arrecadar as multas que aplicar;
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IX - fis calizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as 

penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

X - impl ementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 

Nacional de Trânsito;

XI - pro mover e participar de projetos e programas de educação e segurança, 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - in tegrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 

para fi ns de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 

competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 

celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma 

para outra unidade da Federação;

XIII - f iscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos 

veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 

66, além de dar apoio às ações específi cas dos órgãos ambientais locais, quando 

solicitado;

XIV - vi storiar veículos que necessitem de autorização especial para transitar 

e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses 

veículos.

Parágraf o único. (Vetado).

De fato, a Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a par de 

atribuir à Polícia Rodoviária Federal a competência para aplicar e arrecadar 

multas por infrações de trânsito, no âmbito das rodovias e estradas federais, 

nos termos de seu art. 20, III, confere aos órgãos executivos rodoviários 

da União a competência para executar a fiscalização de trânsito, autuar e 

aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas 

administrativas cabíveis, notifi cando os infratores e arrecadando as multas que 

aplicar, consoante previsto em seu art. 21, VI.

Com o advento da Lei n. 10.561, de 13.11.2002, que incluiu o § 3º no 

art. 82 da Lei n. 10.233/2001, o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT foi expressamente autorizado a exercer, em sua esfera 

de atuação – ou seja, nas rodovias federais, consoante disposto no art. 81, 

II, da referida Lei n. 10.233/2001 –, diretamente ou mediante convênio, as 

competências expressas no art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro, observado 

o disposto no inciso XVII do art. 24 da mesma Lei n. 10.233/2001, que 

ressalva a competência comum da Agência Nacional de Transportes Terrestres - 

ANTT para os fi ns previstos no art. 21, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, 

vale dizer, para, nas rodovias federais por ela administradas, “fi scalizar, autuar, 

aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações 
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por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notifi car e 

arrecadar as multas que aplicar”.

A propósito:

Lei n. 10.233/2001

Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais:

(...)

XVII - exercer, diretamente ou mediante convênio, as competências expressas 

no inciso VIII do art. 21 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 

Trânsito Brasileiro, nas rodovias federais por ela administradas. (Incluído pela Lei 

n. 10.561, de 13.11.2002).

Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação:

(...)

§ 3º É, ainda, atribuição do DNIT, em sua esfera de atuação, exercer, diretamente 

ou mediante convênio, as competências expressas no art. 21 da Lei n. 9.503, de 1997, 

observado o disposto no inciso XVII do art. 24 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 10.561, de 

13.11.2002).

Dessarte, é inconteste a competência do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT para executar a fi scalização do trânsito, 

por força da referida autorização legislativa, que expressamente outorgou, à 

autarquia, a competência para exercer, na sua esfera de atuação – ou seja, nas 

rodovias federais (art. 81, II, da Lei n. 10.233/2001) –, diretamente ou mediante 

convênio, as atribuições expressas no art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, conforme previsto na legislação de regência – art. 82, § 

3º, da 10.233/2001 e art. 21, VI, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro) –, a competência para aplicar e arrecadar multas por infrações de 

trânsito, nas rodovias federais, não é exclusiva da Polícia Rodoviária Federal, 

em razão da previsão legal da execução da fi scalização de trânsito pelos órgãos 

executivos rodoviários da União, na esfera de sua circunscrição, previsão que, 

quanto ao DNIT, foi esclarecida e reforçada, expressamente, no referido § 3º do 

art. 82 da Lei n. 10.233/2001, introduzido pela Lei n. 10.561, de 13.11.2002.

Da interpretação dos referidos dispositivos legais infere-se a intenção do 

legislador de ampliar a competência para fi scalizar o trânsito e aplicar multas, 

por infrações de trânsito, nas rodovias e estradas federais, tais como por excesso 

de velocidade.
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Preceitua o art. 91 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados 

em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas 

pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os 

órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

Em cumprimento à referida previsão legislativa, o Conselho Nacional de 

Trânsito - CONTRAN editou a Resolução 289, de 29.08.2008, que “dispõe 

sobre normas de atuação a serem adotadas pelo Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transportes - DNIT e o Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal - DPRF na fi scalização do trânsito nas rodovias federais”, considerando “a 

necessidade de intensifi car a fi scalização do trânsito nas rodovias federais, objetivando 

a redução dos altos índices de acidentes e a conservação do pavimento, coibindo o 

desrespeito aos limites de velocidades e o tráfego de veículos com excesso de peso”.

Na mencionada norma regulamentadora fi caram assim estabelecidas as 

competências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

- DNIT e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF para o 

exercício da fi scalização do trânsito:

Art. 1º Compete ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - 

DNIT, Órgão Executivo Rodoviário da União, no âmbito de sua circunscrição:

I - exercer a fi scalização do excesso de peso dos veículos nas rodovias federais, 

aplicando aos infratores as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro 

- CTB, respeitadas as competências outorgadas à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT pelos arts. 24, inciso XVII, e 82, § 1º, da Lei n. 10.233, de 5 de 

junho de 2001, com a redação dada pela Lei n. 10.561, de 13 de novembro de 

2002; e

II - exercer a fi scalização eletrônica de velocidade nas rodovias federais, utilizando 

instrumento ou redutor eletrônico de velocidade tipo fi xo, assim como a engenharia 

de tráfego para implantação de novos pontos de redução de velocidade.

Art. 2º Compete ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF:

I - exercer a fiscalização por excesso de peso nas rodovias federais, 

isoladamente, ou a título de apoio operacional ao DNIT, aplicando aos infratores 

as penalidades previstas no CTB; e

II - exercer a fi scalização eletrônica de velocidade nas rodovias federais com a 

utilização de instrumento ou medidor de velocidade do tipo portátil, móvel, estático 

e fi xo, exceto redutor de velocidade, aplicando aos infratores as penalidades previstas 

no Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
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Parágrafo único. Para a instalação de equipamento do tipo fi xo de controle de 

velocidade, o DPRF solicitará ao DNIT a autorização para intervenção física na via.

Assim, nas rodovias federais, a atuação do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT e do Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal - DPRF deve ser realizada em conjunto, de acordo com suas atribuições, 

para a realização de uma efetiva fi scalização do trânsito, com o escopo de 

assegurar o exercício do direito social à segurança, previsto no art. 6º, caput, da 

CF/1988.

O entendimento ora expendido encontra ressonância na reiterada 

jurisprudência do STJ, que se orientou no sentido de que o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT detém competência para 

aplicar multa de trânsito, por excesso de velocidade, em rodovias federais, 

conforme a conjugada exegese dos arts. 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001 e 21, VI, 

da Lei n. 9.503/1997, como se colhe do voto do Ministro Herman Benjamin, 

Relator do REsp 1.592.969/RS, in verbis:

Conforme dispõe o art. 20, III, da Lei n. 9.503/1997 - CTB, a Polícia Rodoviária 

Federal possui competência para aplicar e arrecadar multas impostas por 

infrações de trânsito. Cito o referido dispositivo de lei:

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e 

estradas federais:

(...)

(...)

III - ap licar  e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as 

medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada 

e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas 

superdimensionadas ou perigosas;

Contudo tal competência da Polícia Rodoviária Federal não é exclusiva, pois, 

segundo o art. 21 do CTB, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem exercê-la. Transcrevo o 

referido artigo:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição:

(...)
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VI - executar  a fi scalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de 

advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, 

notifi cando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

A Lei n. 10.233/2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário 

e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e dá outras 

providências, trouxe uma ampliação das funções exercidas pelo DNIT em seu art. 

82, § 3º, inclusive a de aplicar penalidades de trânsito por excesso de velocidade em 

rodovias federais. In verbis:

Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação:

(...)

§ 3º É, ainda, atribuição do DNIT, em sua esfera de atuação, exercer, 

diretamente ou mediante convênio, as competências expressas no art. 21 da 

Lei n. 9.503, de 1997, observado o disposto no inciso XVII do art. 24 desta Lei.

Por oportuno, saliento que não é permitido ao intérprete da lei restringir a 

competência do DNIT, quando a norma jurídica quis ampliá-la. No caso sub judice, a 

mera interpretação gramatical é apta a trazer o sentido da norma para o mundo dos 

fatos, portanto, depreende-se que o órgão administrativo possui competência para 

fi scalizar o trânsito e aplicar multas por excesso de velocidade nas rodovias federais.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial, para restabelecer 

os efeitos dos Autos de Infração impugnados.

É como voto.

O referido acórdão encontra-se assim ementado:

Administrativo. Processual Civil. Ausência de omissão, art. 535, II, do CPC. 

Competência do DNIT. Aplicação. Multa de trânsito. Excesso de velocidade. Rodovia 

federal. Utilização. Interpretação restritiva.

1. Não se confi gura 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. A competência da Polícia Rodoviária Federal para aplicar multas de trânsito 

nas rodovias federais não é exclusiva, pois, segundo o art. 21 do CTB, os órgãos e 

entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios podem exercê-la.

3. A Lei n. 10.233/2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes 

aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de 
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Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

e dá outras providências, trouxe uma ampliação das funções exercidas pelo DNIT 

em seu art. 82, § 3º, inclusive a de aplicar penalidades de trânsito por excesso de 

velocidade em rodovias federais.

4. Não é permitido ao intérprete da lei restringir a competência do DNIT, quando a 

norma jurídica quis ampliá-la. No caso sub judice, a mera interpretação gramatical 

é apta a trazer o sentido da norma para o mundo dos fatos, portanto, depreende-se 

que o órgão administrativo possui competência para fi scalizar o trânsito e aplicar 

multas por excesso de velocidade nas rodovias federais.

5. Recurso Especial parcialmente provido (STJ, REsp 1.592.969/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.05.2016).

No mesmo sentido os seguintes precedentes da Primeira e da Segunda 

Turmas do STJ:

Processual Civil. Administrativo. Enunciado Administrativo 2/STJ. Recurso 

especial. Trânsito. Aplicação de multa. Rodovias federais. Competência do DNIT. 

Recurso especial provido.

1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência 

do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça”.

2. A interpretação do art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 82 da Lei n. 

10.233/2001 confere ao DNIT competência para fi scalizar o trânsito e aplicar multa 

por excesso de velocidade nas rodovias federais.

3. Recurso especial provido (STJ, REsp 1.593.788/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2016).

Administrativo. Recurso especial. Infração de trânsito por excesso de velocidade. 

Rodovia federal. Competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte-DNIT para executar a fi scalização de trânsito, aplicar e arrecadar multas.

1. Da conjugada exegese dos arts. 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001 e art. 21, VI, da 

Lei n. 9.503/1997 (CTB), depreende-se que o DNIT detém competência para executar 

a fi scalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, 

e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notifi cando os infratores e 

arrecadando as multas que aplicar. Precedente: REsp 1.592.969/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.5.2016.

2. Recurso especial do DNIT provido (STJ, REsp 1.583.822/RS, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 30.06.2016).
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Processo Civil e Administrativo. Competência do DNIT. Aplicação. Multa de 

trânsito. Excesso de velocidade. Rodovia federal.

1. A conjugada exegese que se extrai dos arts. 82 da Lei n. 10.233/2001 e 21, VI, da 

Lei n. 9.503/1997 direciona no sentido de que o DNIT detém competência para aplicar 

multa por excesso de velocidade, a exemplo da que é objeto de discussão na presente 

ação.

2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1.596.546/RS, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19.10.2016).

Processual Civil. Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Código 

de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Recurso especial provido. Argumentos 

insufi cientes para desconstituir a decisão atacada. Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT. Competência. Aplicação de multa. Excesso de 

velocidade.

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 - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a 

qual o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes detém competência 

para aplicar multa por excesso de velocidade.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido (STJ, AgInt no REsp 1.580.031/RS, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19.10.2016).

Seguindo a mesma orientação, inter plures: STJ, REsp 1.591.729/SC, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2016; 

REsp 1.604.077/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe de 28.06.2016; REsp 1.618.405/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 06.09.2016; AgInt no REsp 1.585.656/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 07.10.2016; AgInt no 

REsp 1.592.294/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

11.10.2016.

Para corroborar o entendimento expendido, valho-me, ainda, do seguinte 

trecho do parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Subprocurador-

Geral da República, Dr. Antonio Fonseca:

Da leitura da legislação transcrita, constata-se que compete a Polícia Rodoviária 

Federal a aplicação e arrecadação de multas impostas por infrações de trânsito 
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(inciso III, do art. 20, do CTB). Entretanto, tal competência não é exclusiva, mas sim 

concorrente, consoante o disposto no caput do artigo 21 do CTB.

A Lei n. 10.233/2001 ampliou as atribuições do DNIT relativa à fi scalização de 

trânsito, conforme estabelecido no artigo 82, § 3º, razão pela qual a Autarquia é 

competente para exercer, sem prejuízo de outras, as atribuições de fiscalização, 

engenharia, operação e educação de trânsito, incluídas a fi scalização por excesso de 

velocidade. Essas atribuições estão também previstas na Portaria DENATRAN 31/02 e 

Resolução CONTRAN N. 289/08.

Resolução CONTRAN n. 289/2008:

Art. 1º Compete ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes - DNIT, Órgão Executivo Rodoviário da União, no âmbito de sua 

circunscrição:

I - exercer a fi scalização do excesso de peso dos veículos nas rodovias 

federais, aplicando aos infratores as penalidades previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB, respeitadas as competências outorgadas à Agência 

Nacional de Transportes Terrestres – ANTT pelos arts. 24, inciso XVII, e 82, § 

1º, da Lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001, com a redação dada pela Lei n. 

10.561, de 13 de novembro de 2002; e II - exercer a fi scalização eletrônica 

de velocidade nas rodovias federais, utilizando instrumento ou redutor 

eletrônico de velocidade tipo fi xo, assim como a engenharia de tráfego para 

implantação de novos pontos de redução de velocidade.

Art. 2º Compete ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF:

I - exercer a fiscalização por excesso de peso nas rodovias federais, 

isoladamente, ou a título de apoio operacional ao DNIT, aplicando aos 

infratores as penalidades previstas no CTB; e II - exercer a fiscalização 

eletrônica de velocidade nas rodovias federais com a utilização de 

instrumento ou medidor de velocidade do tipo portátil, móvel, estático e 

fi xo, exceto redutor de velocidade, aplicando aos infratores as penalidades 

previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Parágrafo único. Para a instalação de equipamento do tipo fixo de 

controle de velocidade, o DPRF solicitará ao DNIT a autorização para 

intervenção física na via.

Assim, ambos os órgãos, o DNIT e o DPRF, podem exercer fi scalização eletrônica 

de velocidade. Esclarecidas as atribuições do ponto de vista da legislação e do 

regulamento, restaria apenas analisar a questão sob o aspecto de eventual 

confl ito de atuação. Nesse ponto, nenhum papel tem o administrado, pois o 

interesse aqui se circunscreve à governança pública.

Em síntese, a Lei n. 9.503/1997 estabelece a competência de acordo com a 

circunscrição de atuação da autoridade. Assim, o DNIT exercerá a sua atribuição 

quando se tratar de infração cometida em rodovia federal sob a sua presença.
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Vale destacar que a única restrição estabelecida no art. 82, § 3º, da Lei n. 

10.233/2001, ao atribuir ao DNIT as competências do art. 21 do CTB, foi a observância 

pela Autarquia do dispositivo que confere à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT, nas rodovias concedidas à iniciativa privada, a competência para 

a aplicação de multas por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos (art. 24, 

XVII, da Lei n. 10.233/2001).

A possibilidade de vários órgãos da União exercer a fi scalização de velocidade 

dá ao mesmo ente mais capacidade de resultado, isto é, de entregar à sociedade os 

benefícios decorrentes da política pública. Na verdade, fi scalizar e aplicar multas são 

a rigor da competência da União, que distribui, nos termos da lei e do regulamento, 

essa atribuição.

A previsão de atribuição não exclusiva em nada afeta a legitimidade do DNIT para 

exercer a fi scalização e aplicação de multas por excesso de velocidade.

Entendimento Jurisprudencial

Tal entendimento vem sendo corroborado por julgados de ambas as Turmas 

dessa Primeira Seção. Os julgados citados abaixo ilustram a assertiva:

(...) (fl s. 179/180e).

Conclui-se, portanto, pela competência do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT para executar a fi scalização de trânsito e 

aplicar multas por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, como por excesso 

de velocidade.

Tese jurídica fi rmada (art. 104-A, III, do RISTJ)

Para cumprimento do requisito legal e regimental, fi rma-se a seguinte tese:

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT detém 

competência para a fiscalização do trânsito nas rodovias e estradas federais, 

podendo aplicar, em caráter não exclusivo, penalidade por infração ao Código de 

Trânsito Brasileiro, consoante se extrai da conjugada exegese dos arts. 82, § 3º, da Lei 

n. 10.233/2001 e 21 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Solução dada ao caso concreto (art. 104-A, IV, do RISTJ)

Firmada a tese jurídica, resta o exame do caso concreto.

No caso, é de se afastar todos os óbices ao conhecimento do Especial, 

lançados nas contrarrazões, seja porque o acórdão recorrido diverge da 

jurisprudência do STJ, seja porque, acolhendo-se o Recurso Especial pela alínea 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (250): 87-211, Abril/Junho 2018 209

a do permissivo constitucional, fi ca prejudicado o exame do dissídio, que, no 

caso, ademais, foi sufi cientemente demonstrado.

De acordo com a sentença e o acórdão, o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT é competente para impor multas e outras 

medidas administrativas relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e 

lotação dos veículos (art. 21, VIII, do CTB) e por emissão de poluentes e ruído 

produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga (art. 21, XIII, do CTB), 

mas não para promover autuações e aplicar sanções em face do descumprimento 

de outras normas de trânsito, em rodovias e estradas federais, como por excesso 

de velocidade.

Com efeito, o julgamento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência 

do STJ e da tese fi rmada no presente recurso repetitivo, merecendo, assim, ser 

reformado, para julgar improcedente a ação, reconhecendo-se a competência do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para exercer 

a fi scalização de trânsito, nas rodovias federais.

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial e dou-lhe provimento, para 

julgar improcedente a ação, reconhecendo a competência do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para aplicar multas de 

trânsito, nas rodovias federais.

Conclusão

Em face do exposto, proponho seja firmada a tese “O Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT detém competência para 

a f iscalização do trânsito nas rodovias e estradas federais, podendo aplicar, em 

caráter não exclusivo, penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, 

consoante se extrai da exegese conjugada dos arts. 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001 

e 21 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)”, conhecendo-se e 

dando-se provimento ao Recurso Especial, para julgar improcedente a ação, 

reconhecendo-se a competência do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes - DNIT para aplicar multas de trânsito, nas rodovias federais.

Condeno o recorrido ao pagamento de honorários de advogado, fi xados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 

Custas e despesas ex lege.

É como voto.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Senhor Presidente, a 

Lei n. 10.233/2001, que cria o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte-DNIT, não atribuiu poder de polícia de tráfego, apenas alude a essa 

atribuição, mas não fornece a estrutura fi scalizatória. Quem dispõe da estrutura 

fi scalizatória é a Polícia Rodoviária Federal-PRF.

2. Invoco minha experiência para afi rmar, em primeiro lugar, que nunca 

vi o DNIT atuar no tráfego da BR 116, uma rodovia que não é privatizada. 

Há postos, viaturas e radares da PRF, inclusive com placas de avisos. No trecho 

Fortaleza-Limoeiro, por exemplo, não existe presença do DNIT.

3. O segundo ponto, que me chamou muito a atenção no presente caso, 

é que não basta uma Lei estabelecer uma atribuição assim em abstrato, como 

aconteceu neste caso da Lei n. 10.233/2001, sem apontar os recursos tecnológicos 

e os meios para realizar tal atribuição. E mais, superpondo-se, Ministra Regina 

Helena Costa, a um outro Órgão Federal e criando um confl ito atribucional 

absolutamente desnecessário e evitável, a não ser que se reconhecesse que a 

PRF não está cumprindo com sua responsabilidade, o que não é o caso; como 

também não é o caso de atribuir à PRF, digamos, a conservação de rodovias, 

porque é atribuição do DNIT.

4. Penso, Senhor Presidente, que essa cumulação ou essa superposição 

de atribuições fi scalizatórias do tráfego nas rodovias federais, nas BRs, é algo 

que afronta o equilíbrio do sistema porque já existe um Órgão Federal que 

desempenha essa função, há muito tempo, com equipamentos, com experiência, 

com pessoal, com radares, viaturas e, principalmente, com pessoas treinadas para 

exercer essa atividade.

5. O DNIT atua na conservação de rodovias, fi scalização e verifi cação 

de condições de trafegabilidade. A circulação nas rodovias é uma atribuição 

tradicional da PRF. Não há nenhuma indicação de defi ciência nesse serviço e, 

principalmente, Ministra Regina Helena Costa, ainda que houvesse, o DNIT não 

aporta nenhuma vantagem, uma vez que não tem viaturas, equipamentos, nem 

pessoal qualifi cado para esse serviço. A meu ver, essa questão parece uma disputa 

de forças entre os dois Órgãos, na qual a PRF saiu perdendo.

6. Penso que a Lei n. 10.233/2001 não se harmoniza com o sistema, 

daí porque meu voto é no sentido de não reconhecer no DNIT a função 

fi scalizatória do tráfego, ou seja, da circulação de veículos nas rodovias federais, 
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porque é uma função que já pertence a outro Órgão, que tem tradição no 

exercício dessa atribuição, com pessoal treinado, viaturas e equipamentos. O 

DNIT tem uma outra função, mais voltada para o aspecto estruturante das 

rodovias.

7. Peço vênia à eminente Relatora, que produziu um voto brilhante e muito 

bem cuidado, mas penso que com isso se fomenta um confl ito administrativo 

desnecessário e evitável entre o DNIT e a PRF. Então, a PRF fi ca com sua 

fi scalização e o DNIT com as funções importantíssimas que tem desde a Lei de 

sua criação.

8. É assim que voto, Senhor Presidente, pedindo mais uma vez respeitosas 

vênias à douta Relatora e aos ilustres julgadores que a acompanharam.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Senhor Presidente, pelo visto, a 

maioria já formou sua convicção quanto ao tema. Então, vou fi car vencido em 

meu voto, porque entendo que a função da Polícia Rodoviária Federal sempre 

foi o de fi scalizar as estradas, a conduta dos motoristas, com vistas a garantir a 

segurança de todos nas vias federais. É claro que, em se tratando de julgamento 

de repetitivo, daqui por diante, vou acatar a decisão aqui proferida, citando-a e 

acompanhando o posicionamento ora fi rmado. Mas, neste momento, pedindo 

vênia à Relatora, vou divergir e acompanhar o Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho.

É como voto.





Primeira Turma





AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 80.466-SP 

(2011/0195867-1)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo

Interes.: Rubens Massucio Rubinho

Agravado: João Carlos Guimarães

Advogado: Ivan Barbosa Rigolin e outro(s) - SP064974

Interes.: Município de São Carlos

Advogado: Valdemar Zanette - SP069659

EMENTA

Direito sancionador. Agravo interno em REsp. Alegada 

conduta ímproba ofensiva a princípios, imputada ao então Diretor do 

Departamento de Fazenda do Município de São Carlos/SP, por ter, 

segundo o acórdão, prestado mal as contas de recursos do Fundo de 

Caixa Pequeno. Absolvição adveniente da decisão agravada. Eventuais 

defi ciências em prestação de contas não resultam em identifi cação da 

omissão dolosa tipifi cada no art. 11, VI da Lei n. 8.429/1992. Ademais, 

o dolo de ofender a probidade administrativa não foi identifi cado na 

espécie, ao contrário do que argumenta o insurgente. Agravo interno 

do órgão acusador desprovido.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a conduta do Imputado, 

então Diretor do Departamento de Fazenda do Município de São 

Carlos/SP, deve ser rotulada como ato de Improbidade Administrativa, 

por ter prestado contas de Fundo de Caixa Pequeno com supostas 

defi ciências quanto às despesas em R$ 21.440,00.

2. Eventual defi ciência em prestação de contas não consubstancia a 

conduta do art. 11, VI da Lei n. 8.429/1992, que assinala o ato doloso 

e malévolo de deixar de prestar contas de recursos públicos. Em matéria 

de Direito Sancionador, que recolhe do Direito Penal os postulados 

da taxatividade e da fragmentariedade, inexiste alicerce jurídico-legal 

para a afi rmação do acórdão de que prestar mal as contas equivale a não 

o fazer (fl s. 566), fundamentação esta censurável.
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3. Mais a mais, ao contrário do que argumenta o insurgente, não 

houve identifi cação de conduta dolosa na espécie, mesmo o chamado 

dolo genérico. Decisão agravada mantida.

4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.

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 Agravo 

Interno, 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), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 22.3.2018

RELATÓRIO

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

Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão 

monocrática de minha lavra, que contou com a seguinte ementa:

Direito sancionador. Agravo em recurso especial. Ação civil pública ajuizada 

com suporte em alegados atos de improbidade administrativa. Imputação com 

base no art. 11, VI (deixar de prestar contas quando se está obrigado a fazê-lo) da 

Lei n. 8.429/1992. Alegação de deficiência na prestação de contas do Fundo de 

Caixa Pequeno, de responsabilidade do Diretor do Departamento de Fazenda do 

Município de São Carlos/SP. Conduta que não se subsume ao art. 11, VI da LIA, que 

disciplina o ato ímprobo ensejador de ofensa aos princípios nucleares administrativos 

por ausência de prestação de contas quando se está obrigado a fazê-lo. Acórdão 

do TJ/SP que ora se reforma, pois, inegavelmente, não há tipicidade formal na LIA 

quanto a eventual defi ciência na prestação de contas, até porque eventuais falhas, 

inabilidades, deficiências técnicas são corrigíveis administrativamente, sem que 

se lhes atribua o rótulo de improbidade, que demanda a prática de ilegalidade 

qualifi cada, imbuída em malefi cência, inocorrente na espécie, sem dúvida alguma. 

Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso. Agravo de João Carlos Guimarães 
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conhecido e recurso especial provido para julgar improcedente a ação civil pública, 

sem condenação do autor em honorários advocatícios, contudo (fl s. 768).

2. Referido julgado é oriundo de apreciação de Apelo Raro interposto pelo 

implicado contra acórdão do TJ/SP, que contou com a seguinte ementa:

Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Diretor de Departamento 

da Fazenda Municipal que deixou de efetuar a devida prestação de contas. 

Ação julgada parcialmente procedente. Recurso voluntário do réu. Preliminar 

de litispendência, ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial 

e prescrição. Inocorrência. Inexistência da identidade da causa de pedir, não 

havendo que se falar em litispendência. Imprescritibilidade da ação. Legitimidade 

ativa e passiva. Presença dos requisitos necessários da petição inicial. No 

mérito, alega que não praticou nenhum ato de improbidade administrativa. 

Inadmissibilidade. Ato de improbidade administrativa caracterizado. Prestação 

de contas insuficiente. Sanções bem arbitradas. Fixação das penalidades de 

acordo com a gravidade da infração. R. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. 

Recurso improvido (fl s. 560/568).

3. Nas razões de seu recurso dirigido ao Colegiado, a parte insurgente alega 

que a decisão unipessoal merece reforma, ao argumento de que, para caracterizar 

a tipicidade do ato de improbidade administrativa, é sufi ciente o dolo natural, o 

qual, para existir, independe da comprovação de que o agente tinha consciência 

real da ilicitude, isto é, de que agiu com má-fé. Alega que, na espécie, a conduta 

do demandado foi voluntária. Pede a reconsideração da decisão ou a submissão 

do feito aos Pares, em ordem a que se restaure a efi cácia do acórdão bandeirante.

4. A parte agravada formulou razões de contrariedade às fl s. 788/806.

5. Em síntese, é o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Apesar dos 

louváveis esforços da parte insurgente, a decisão agravada não merece reforma. 

Dou a conhecer as razões.

2. Cinge-se a controvérsia em saber se a conduta do Imputado, então 

Diretor do Departamento de Fazenda do Município de São Carlos/SP, deve 

ser rotulada como ato de Improbidade Administrativa, por ter prestado contas 

de Fundo de Caixa Pequeno com supostas defi ciências quanto às despesas no 

importe de R$ 21.440,00.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

218

3. Esta Corte Superior fi rmou o entendimento de que a improbidade é 

uma ilegalidade qualifi cada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos 

eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave (AgRg no AREsp 

83.233/RS, de minha Relatoria, DJe 3.6.2014). Certo é que, da conduta do 

Agente Público, imbuída de má-fé e dolo, deve resultar (i) o enriquecimento 

ilícito próprio ou alheio (art. 9º da Lei n. 8.429/1992), (ii) a ocorrência de 

prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei n. 8.429/1992) ou (iii) a infringência aos 

princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da Constituição e 11 da 

Lei n. 8.429/1992).

4. Note-se, também, o seguinte precedente deste Tribunal da Cidadania, 

que distingue atos tão somente ilegais daqueles revestidos de maliciosos, de má-

fé ou mesmo eivados de culpa grave:

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 
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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).

5. No caso dos autos, não fi cou evidenciada a prática de ato doloso ou 

em culpa grave que tenha efetivamente causado prejuízo ao Erário Municipal 

ou maculado os princípios administrativos, pois a circunstância de o gestor 

ter efetuado uma prestação de contas tecnicamente defi ciente pode, se muito, 

constituir irregularidade ou mera ilegalidade na Gestão Pública, corrigível 

administrativamente – e até mesmo punível sob o ponto de vista de normas 

reguladoras internas –, jamais resultando em prática de ato ímprobo, que exige a 

desonestidade, a lesão, ou o proveito.

6. Dessa forma, da narração dos fatos, não se vislumbram indícios mínimos 

de Improbidade Administrativa, conforme entendeu o Tribunal de origem, uma 

vez que eventual defi ciência na prestação de contas não consubstancia a conduta do 

art. 11, VI da Lei n. 8.429/1992, que assinala o ato doloso e malévolo de deixar 

de prestar contas. Em matéria de Direito Sancionador, que pode impor sanções 

até mesmo mais severas do que as advindas das lides penais, inexiste alicerce 
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jurídico-legal para a afi rmação do acórdão de que prestar mal as contas equivale a 

não o fazer (fl s. 566), conforme consta do julgado recorrido.

7. Assim sendo, não há tipicidade formal na LIA quanto a eventual 

defi ciência na prestação de contas, até porque – frise-se – eventuais falhas, 

inabilidades, defi ciências técnicas são corrigíveis administrativamente, sem que 

se lhes atribua o rótulo de improbidade, que demanda a prática de ilegalidade 

qualifi cada, inocorrente na espécie, sem dúvida alguma.

8. A Lei de Improbidade Administrativa prevê a imposição de sanções 

para a conduta malévola e intencionalmente dirigida para a não prestação 

das contas, de modo a impedir a fi scalização da correta aplicação de recursos 

públicos, circunstância não encontrável na presente demanda.

9. Embora a parte agravante tenha alegado que a conduta dolosa se 

contenta com o dolo natural, não exigindo a prática de ato malefi cente, referido 

argumento não é sufi ciente para desarticular a constatação da decisão agravada 

de que não se conformou conduta típica na espécie, pois falhas na prestação de 

contas não caracterizam omissão dolosa em não apresentá-las. O argumento 

veiculado pelo agravante não tem aproximação alguma com a questão central 

que motivou a absolvição do acusado.

10. Mercê do exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno do Órgão 

Acusador. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.180.878-RS (2010/0021392-1)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O

Recorrido: Arthur Lange S/A - Indústria e Comércio

Advogado: João Joaquim Martinelli e outro(s) - RS045071A

EMENTA

Direito Tributário. Recurso fundado no CPC/1973. Decisão 

administrativa do Fisco que rejeita pedido de restituição/compensação 
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formulado pelo contribuinte. Prazo prescricional para a propositura de 

ação judicial anulatória. Dois anos a contar da ciência do indeferimento 

administrativo. Inteligência do art. 169 do CTN.

1. O contribuinte que formula pleito de compensação na via 

administrativa dispõe de dois anos, a contar da ciência da resposta 

que o denega, para ingressar em juízo com a respectiva pretensão 

anulatória, nos termos do art. 169 do CTN.

2. Caso concreto em que o contribuinte tomou ciência do 

indeferimento de seu pedido administrativo em 24.02.2005, tendo 

protocolado a respectiva ação judicial anulatória em 07 de junho do 

mesmo ano, ou seja, dentro do biênio previsto no art. 169 do Código 

Tributário Nacional, não havendo, por isso, falar em prescrição.

3. Recurso especial da Fazenda Nacional a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao 

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

Regina Helena Costa (Presidente) (que ressalvou o seu ponto de vista), Gurgel 

de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Assitiu ao julgamento o Dr. Luiz Eduardo Costa Lucas, pela parte 

recorrida: Arthur Lange S/A - Indústria e Comércio.

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 19.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de recurso especial fundado no 

CPC/1973, manejado pela Fazenda Nacional, com base no art. 105, III, a e c, 

da CF, contra acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim 

ementado (fl . 246):
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Tributário. Indébito. Prescrição. PIS. LC 07/1970. DDLL n. 2.445 e 2.449/1988.

Tratando-se de pretensão de repetição de valores que já tenha sido indeferida 

administrativamente, aplica-se à ação judicial de repetição que sucede pedido 

administrativo indeferido, o prazo de dois anos previsto no artigo 169 do CTN.

Nas ações ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/2005, considera-se o 

prazo para repetição ou compensação de indébito como sendo de 10 anos (5 + 5).

Recepção do PIS na forma da LC n. 07/1970 ante a inconstitucionalidade dos 

Decretos-Leis 2.445/1988 e 2.449/1988.

Os embargos declaratórios do ente público foram acolhidos apenas para 

efeito de prequestionamento, sem efeitos infringentes (fl s. 257/261).

Nas razões do especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 219, 

§ 1º e 535 do CPC/1973; 151, III, e 168, I, do CTN; e 3º e 4º da LC n. 

118/2005. Sustenta que: (I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal 

a quo remanesceu omisso acerca das alegações postas; (II) o prazo de prescrição 

nas ações repetitórias não é interrompido nem suspenso com a interposição de 

recurso administrativo.

Contrarrazões apresentadas às fl s. 293/306, postulando o desprovimento 

do nobre apelo.

Às fl s. 335/339, proferi decisão monocrática dando provimento ao recurso 

especial fazendário.

Aviados aclaratórios pela parte contribuinte, entendi que o feito 

apresentava peculiaridades a recomendar o seu julgamento colegiado, razão pela 

qual reconsiderei o decisum antes prolatado, para oportuna inclusão em pauta 

(fl s. 364/365).

É o relatório.

VOTO

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

recorrida foi publicada na vigência do CPC/1973; por isso, no exame dos 

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

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

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

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

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

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).
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O nobre apelo preenche os requisitos concernentes ao conhecimento.

No plano do mérito recursal, verifi ca-se, num primeiro instante, não ter 

ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/1973, 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 à questão de fundo, propriamente dita, não assiste razão à Fazenda 

Nacional.

Cuida a espécie de ação anulatória de decisão administrativa proferida 

pela Secretaria da Receita Federal, cujo órgão indeferiu pedido de compensação 

formulado pela empresa recorrida, a qual alegava pagamento indevido de valores 

relativos ao PIS. Pela sentença de fl s. 193/201, deu-se a ação por prescrita. Já em 

segunda instância, forte na exegese do art. 169 do CTN, a Corte regional, pelos 

acórdãos de fl s. 241/246 e 257/260, acolheu o apelo da contribuinte para afastar 

a prescrição e reconhecer o direito à pleiteada compensação com outros tributos 

administrados pela Receita Federal.

Com efeito, no tocante ao prazo prescricional em matéria tributária, é 

preciso distinguir a hipótese do art. 168 do CTN, que versa sobre o direito 

que o contribuinte possui de pleitear a restituição (repetição/compensação) 

diretamente na via judicial, daquela contemplada no art. 169 do mesmo Codex, 

que cuida do prazo extintivo de ação anulatória (hipótese dos presentes autos), 

na qual o contribuinte se insurge contra anterior decisão administrativa do 

Fisco que tenha denegado a restituição por ele pleiteada. No primeiro caso (art. 

168), o prazo prescricional será o quinquenal e independerá de prévia discussão 

no âmbito administrativo, enquanto que, no segundo (art. 169, hipótese dos 

presentes autos), a prescrição para a propositura da lide anulatória se consumará 

em dois anos, a contar da ciência da decisão administrativa pelo contribuinte.

A propósito, diz o art. 169 do CTN: “Prescreve em dois anos a ação anulatória 

da decisão administrativa que denegar a restituição”. Comentando tal regramento, 

LEANDRO PAULSEN bem esclarece o seu alcance, verbis: “Aplica-se o prazo 

de dois anos à pretensão de repetição de valores cuja repetição já tenha sido 

indeferida administrativamente. Em tal situação, a repetição judicial tem o 

efeito de anulação da decisão administrativa denegatória” (Constituição e Código 

Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 1.169). Certo que tal raciocínio também abarca as pretensões 

direcionadas à compensação de tributos.
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No caso em mesa, a Corte de origem, de forma acertada, não só reconheceu 

o caráter anulatório da pretensão autoral (atraindo a incidência e aplicação 

do art. 169 do CTN), como fez asseverar que, entre a ciência da decisão 

administrativa desfavorável à parte contribuinte - 24.02.2005 - e a propositura 

da presente ação anulatória - 07.06.2005 - medeou prazo inferior a dois anos, 

não havendo, por isso, cogitar da prescrição aventada pela Fazenda recorrente. A 

tanto, oportuno destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado (fl s. 241/243):

Ação anulatória de decisão administrativa denegatória de pedido de 

restituição

O que a demandante pretende, através do presente feito, é submeter à análise 

do Judiciário, o mérito do pedido formulado no Processo Administrativo de 

ressarcimento 11040.001253/00-51, tendo em vista que a decisão proferida 

naquele procedimento lhe foi desfavorável. Cumpre observar que não é requisito 

para tanto, que sejam apontadas ilegalidades no andamento do processo 

administrativo, uma vez que se está objetivando apenas a reavaliação do mérito. 

No caso, o que busca a autora é a revisão da questão de mérito sobre a qual 

versou o referido processo administrativo, o que lhe é assegurado inclusive pela 

Constituição Federal.

Registre-se ainda que repetição judicial, em tal situação, pressupõe a 

anulação da decisão administrativa denegatória, estando correto o proceder da 

demandante.

Tratando-se de pretensão de repetição de valores que já tenha sido indeferida 

administrativamente, aplica-se à ação judicial de repetição que sucede pedido 

administrativo indeferido, o prazo de dois anos previsto no artigo 169 do CTN, 

verbis:

Art. 169. Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão 

administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da 

ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da 

intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública 

interessada.

(...)

In casu, conforme os documentos trazidos aos autos, verifi ca-se que a autora 

tomou ciência da decisão fi nal no procedimento administrativo em 24.02.2005, 

iniciando-se, a partir desta data, o prazo de dois anos para ajuizamento de ação 

anulatória. Tendo sido o presente feito ajuizado em 07.6.2005, ainda não havia 

se perfectibilizado a prescrição do direito de pleitear a anulação da decisão 

administrativa.
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Nessa mesma linha vai o entendimento da Segunda Turma deste Sodalício, 

ao pontuar que, “tratando-se de ação anulatória da decisão administrativa que 

denegou a restituição do indébito tributário, o prazo prescricional é aquele disposto no 

art. 169, caput, do CTN, ou seja, 02 (dois) anos a contar da ciência do contribuinte 

sobre a decisão administrativa defi nitiva denegatória” (EDcl nos EDcl no REsp 

1.035.830/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

08.10.2010).

Em julgado mais recente, da mesma Segunda Turma e do mesmo relator, 

colhe-se a seguinte decisão:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental. Preliminar de nulidade. 

Digitalização incompleta. Ausência de prejuízo. Não acolhimento. Acórdão 

recorrido que aplicou diretamente o prazo prescricional da repetição do indébito. 

Ação anulatória de decisão administrativa denegatória de restituição. Art. 169 do 

CTN. Prescrição. Não ocorrência. Ausência de ofensa à Súmula n. 7 do STJ. Retorno 

dos autos à origem para prosseguimento do feito.

1. Não merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela agravante em 

razão da digitalização incompleta da última página do acórdão recorrido à fl . 238 

e-STJ, tendo em vista que o texto a que se refere encontra-se transcrito na ementa 

de fl s. 240 e-STJ, não havendo qualquer prejuízo à defesa por conta de tal vício. 

É cediço que a declaração da nulidade processual depende da demonstração 

da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief), o que não 

ocorreu na hipótese. Por outro lado, a conversão do feito em diligência militaria 

contra o princípio da celeridade processual.

2. O presente feito trata de ação anulatória de decisão administrativa que 

negou restituição de indébito cumulada com repetição de indébito. A decisão 

administrativa que se pretende anular foi exarada em 20 de maio de 2002 e a 

ação anulatória foi ajuizada em 9 de fevereiro de 2004, portanto, dentro do prazo 

prescricional de dois anos previsto no art. 169 do CTN.

3. Deve ser reformado acórdão recorrido que aplicou diretamente o prazo 

prescricional para repetição do indébito (art. 168 do CTN) em ação que pleiteia, 

também, a anulação da decisão administrativa denegatória da restituição (art. 

169 do CTN). Precedentes.

4. Afastada a prescrição da ação anulatória da decisão administrativa 

denegatória, devem os autos retornar à origem para prosseguimento do feito 

quanto às demais questões de mérito.

5. A aplicação do direito à hipótese não demandou reexame do contexto 

fático-probatórios dos autos, mas apenas outra valoração jurídica dos fatos 

expressamente consignados no bojo do acórdão recorrido, não havendo que se 

falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ.
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6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.316.775/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 03.09.2015, DJe 17.09.2015)

Vê-se, pois, que a hostilizada decisão da Corte local se acha em consonância 

com a jurisprudência do STJ sobre o tema. Nesse contexto, despicienda se revela 

a incursão no exame da alegada violação aos arts. 219, § 1º, do CPC/1973, 151, 

III, do CTN e, por fi m, arts. 3º e 4º da LC n. 118/2005.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial da Fazenda 

Nacional.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.315.217-DF (2012/0058599-8)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Luiz Inácio Lula da Silva

Repr. por: União

Recorrido: Ministério Público Federal

Interes.: Guido Mantega

Interes.: Paulo Bernardo Silva

EMENTA

Direito sancionador. Recurso especial. Ação civil pública 

fundada na imputação de prática de ato de improbidade administrativa 

promovida pelo MPF em desfavor de Presidente da República no pleno 

exercício de seu mandato e mais dois Ministros de Estado. Extinção da 

ação quanto aos Ministros decretada na instância ordinária, com 

trânsito em julgado. Descabimento da promoção contra o Presidente 

da República. Conforme orientação pacifi cada nas Cortes Superiores. 

Recurso especial a que se dá provimento.

1. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a ação de improbidade 

administrativa ajuizada pelo douto MPF contra Presidente da 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 213-268, Abril/Junho 2018 227

República que se achava no pleno exercício do seu mandato e dois de 

seus Ministros de Estado. A decisão veio a ser reformada no Tribunal 

de Apelação (TRF da 1ª Região), apenas com relação ao Presidente da 

República, sob o fundamento de procedibilidade do feito sancionador, 

em face (i) do término do mandato presidencial e (ii) dada a ausência de 

prerrogativa de foro na ação regida pela Lei n. 8.429/1992.

2. Ocorreu, neste caso, indevida simbiose conceitual entre os 

institutos do regime de responsabilidade política e o de competência 

para o processo e julgamento da ação. Esta Corte Superior já adotou a 

diretriz de que o julgamento de eventuais condutas ímprobas imputadas 

ao Presidente da República (art. 85, V da Carta Magna de 1988) estão 

submetidas ao regime especial de julgamento pelo Senado Federal (art. 86 da 

Carta Magna). Precedentes: RCL 2.790/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, 

DJe 04.03.2010; REsp 1.108.490/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 11.10.2016; AgRg no REsp 1.197.469/RJ, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, DJe 11.12.2015; AgRg no AREsp 265.989/SE, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.02.2013.

3. A presente ação de improbidade administrativa, proposta 

no curso do mandato presidencial, cursa por via eleita inadequada, 

como bem solucionou o douto Juízo de origem, pelo que entendeu 

cabível o seu imediato trancamento, fi rmando segura diretriz judicante, 

cuja efi cácia agora se restabelece. De fato, o § 8º do art. 17, da Lei n. 

8.429/1992 autoriza ao Juiz a rejeitar a ação, expressando em decisão 

fundamentada (na verdade, em sentença) o seu convencimento sobre 

a inexistência do ato, a improcedência do pedido, ou a inadequação 

da via eleita. Os eventos determinantes dessa extinção podem ser 

reconhecidos em qualquer fase do processo (art. 17, § 11 da Lei n. 

8.429/1992).

4. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso. Recurso 

Especial do recorrente conhecido e provido, em ordem a restabelecer 

a efi cácia da sentença de Primeiro Grau.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao Recurso Especial, 
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em ordem a restabelecer a efi cácia da sentença de Primeiro Grau, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa (por fundamento 

diverso) e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

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

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 30.11.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto por Luis Inácio Lula da Silva, então Presidente da República, 

com lastro nas alíneas a e c do art. 105, III da CF/1988 contra o acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região que contou com a seguinte ementa:

Processual Civil. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Ex-

Presidente da República e Ministros de Estado Prerrogativa de foro. Artigo 102, I, 

c da Constituição Federal. Lei n. 1.079/1950. Aplicação da Lei n. 8.429/1.992 aos 

ex-agentes políticos. Inaplicabilidade do entendimento adotado no julgamento 

da Reclamação 2.138/DF.

1. Em relação aos réus que ocupam cargos de Ministros de Estado, inteiramente 

aplicável o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na 

Reclamação 2.138/DF quando declarou expressamente que a Constituição 

não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-

administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37 § 4º (regulado 

pela Lei n. 8.429/1992) e o regime fi xado no art. 102, I, c (disciplinado pela Lei n. 

1.079/1950).

2. Ex-Presidente da República pode ser processado por seus atos pela Lei n. 

8.429/1992. Não mais está sujeito às disposições da Lei n. 1.079/1950, tanto que 

o artigo 15 da referida Lei dispõe a denúncia só poderá ser recebida enquanto o 

denunciado não tiver, por qualquer motivo deixado defi nitivamente o cargo.

3. Tendo o primeiro demandado deixado o cargo de Presidente da República, 

não mais se sujeitando às disposições da Lei n. 1.079/1950, não sendo mais agente 

político e não possuindo qualquer prerrogativa de foro constitucionalmente 

estabelecida, deve se sujeitar ao que está disposto na Lei n. 8.429/1992, editada 

com o fim de regulamentar a norma constitucional lançada no artigo 37, 

parágrafo 4º da Constituição Federal.
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4. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal A cessação do mandato 

eletivo no curso do processo de ação de improbidade administrativa, implica 

perda automática da chamada prerrogativa de foro e deslocamento da causa 

ao juízo de primeiro grau, ainda que o fato que deu causa a demanda haja 

ocorrido durante o exercício da função pública. (STF Rcl-AaR 3.021 Cezar Peluso, 

julgamento 03.12.2008).

5. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida. 

Inaplicabilidade do § 3º do art. 515 do CPC. Remessa dos autos à origem.

2. Nas razões de seu Recurso Especial, a parte recorrente sustenta, além de 

divergência jurisprudencial, violação, pelo acórdão recorrido, dos arts. 1º e 2º da 

Lei n. 8.429/1992, 2º e 3º da Lei n. 1.079/1950, aos seguintes argumentos: (a) 

o acórdão recorrido, ao possibilitar o acionamento do recorrente, que à época 

do ajuizamento da ação era Presidente da República, mas não ao tempo do 

julgamento da Apelação, valeu-se de interpretação literal da expressão qualquer 

Agente Político, inserta na Lei n. 8.429/1992; (b) a Lei n. 1.079/1950 é clara ao 

prever regime diferenciado de responsabilização quanto aos atos inerentes às 

funções praticados pelo Presidente da República, afi rmação já submetida ao 

entendimento do STJ e da Corte Suprema; (c) o acórdão se equivoca quanto 

aos conceitos de prerrogativa de foro e de regime de responsabilização; (d) o 

entendimento fi rmado no acórdão recorrido fará da Lei de Improbidade um 

regime subsidiário de responsabilização do Presidente da República, pois, se 

o Senado Federal optar pela não responsabilização, segundo o regime da Lei 

n. 1.079/1950, o Poder Judiciário poderá fazê-lo com fundamento na Lei n. 

8.429/1992. Pede a reforma do julgado, em ordem a ser restabelecida a sentença 

que trancou a lide sancionadora.

3. A Presidência do Tribunal de origem deferiu o processamento do Apelo 

Raro às fl s. 2.022/2.023.

4. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre 

Subprocurador-Geral da República Wagner de Castro Mathias Netto, opinou 

pelo desprovimento do recurso (fl s. 2.037/2.039).

5. Em síntese, é o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. O Ministério 

Público Federal promoveu, em 25.05.2007, Ação Civil Pública contra Luís 
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Inácio Lula da Silva, à época Presidente da República, Guido Mantega, então 

Ministro de Estado da Fazenda, Paulo Bernardo Silva, então Ministro de Estado 

do Planejamento, por alegar que os requeridos praticaram atos de improbidade 

administrativa tipifi cados nos arts. 10, XI (dano ao Erário por liberação de verba 

pública sem observância das normas pertinentes) e 11, caput e I (ofensa a princípios 

reitores administrativos por prática de ato visando a fi m proibido em lei).

2. O libelo narra que os acionados teriam se utilizado dos recursos 

arrecadados para o Fundo Penitenciário Nacional-FUNPEN para pagamento 

de juros, geração de superávit primário e poupança pública. Assevera que os 

fundos especiais tem por característica receber as transferências obrigatórias para 

o caixa específi co, sendo certo que o Poder Executivo estaria contingenciando as 

despesas do FUNPEN, compreendendo-as alheias às obrigações constitucionais 

ou legais, inserindo-as na esfera de discricionariedade do Agente Político. 

Por entender que a edição de Decretos e Portarias Interministeriais de 

Contingenciamento dos recursos para obtenção de superávit primário – um 

ato complexo entre autoridades – seria prática dolosa e lesiva à probidade 

administrativa, o Órgão Acusador pediu a condenação dos réus às iras dos 

incisos II e III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

3. Em sentença, o Juízo de Primeiro Grau houve por bem trancar o 

processamento da lide, aos seguintes fundamentos:

(a) há patente inadequação da via eleita, pois os réus são agentes políticos, 

Chefe e Ministros de Estado, e, por tal razão, submetem-se tão somente ao regime 

previsto na Lei n. 1.079/1950 que tipifica como crimes de responsabilidade 

os atos de improbidade administrativa de tais agentes políticos. Sendo assim, 

eventual responsabilidade desses agentes deve ser verifi cada mediante o manejo 

de ação de responsabilidade perante o órgão competente (fl s. 1.552);

(b) por ocasião do julgamento da Reclamação 2.138/DF, o excelso Supremo 

Tribunal Federal atestou o regime jurídico da responsabilidade dos Agentes 

Políticos, em que se reconheceu a aplicabilidade tão somente da Lei n. 1.079/1950 

afastando-se a disciplina da Lei n. 8.429/1992.

4. No julgamento do recurso de Apelação manejado pelo autor da ação, o 

TRF da 1ª Região manteve a extinção quanto aos Ministros de Estado, sob o 

fundamento de que permaneceram nas respectivas chefi as de pasta ministerial, 

submetidos, portanto, à responsabilização político-administrativa, com o que se 

resignou o douto MPF; mas reformou a sentença quanto ao ex-Presidente da 

República, determinando seu processamento, por entender, na questão central, o 

que a seguir se transcreve:
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Tendo o demandado deixado o cargo de Presidente da República, não mais se 

sujeitando às disposições da Lei n. 1.079/1950, não sendo mais agente político e 

não possuindo qualquer prerrogativa de foro constitucionalmente estabelecida, 

afi gura-se evidente que deve sujeitar-se ao que está disposto na Lei n. 8.429/1992, 

editada com o fi m de regulamentar a norma constitucional lançada no artigo 37, 

parágrafo 42, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a discussão na Reclamação 2.138/DF recaía sobre eventual 

prerrogativa de foro dos agentes políticos para responderem às ações de 

improbidade administrativa. Não existe qualquer dúvida, portanto, no tocante à 

submissão ao regime jurídico da Lei n. 8.429/1992, uma vez perdida a qualidade 

de agente político (fl s. 1.622).

5. Diante dessa conclusão, que determinou a retomada do trâmite 

processual, o ex-Presidente da República formulou Apelo Raro, que ora se 

enfrenta. Repito que contra os demais acionados a ação foi trancada e contra esse 

trancamento o MPF não se insurgiu. A ementa desse julgado da Primeira Corte 

Regional está assim vazada:

Processual Civil. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Ex-

Presidente da República e Ministros de Estado Prerrogativa de foro. Artigo 102, I, 

c da Constituição Federal. Lei n. 1.079/1950. Aplicação da Lei n. 8.429/1992 aos 

ex-agentes políticos. Inaplicabilidade do entendimento adotado no julgamento 

da Reclamação 2.138/DF.

1. Em relação aos réus que ocupam cargos de Ministros de Estado, inteiramente 

aplicável o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na 

Reclamação 2.138/DF quando declarou expressamente que a Constituição 

não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-

administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37 § 4º (regulado 

pela Lei n. 8.429/1992) e o regime fi xado no art. 102, I, c (disciplinado pela Lei n. 

1.079/1950).

2. Ex-Presidente da República pode ser processado por seus atos pela Lei n. 

8.429/1992. Não mais está sujeito às disposições da Lei n. 1.079/1950, tanto que 

o artigo 15 da referida Lei dispõe a denúncia só poderá ser recebida enquanto o 

denunciado não tiver, por qualquer motivo deixado defi nitivamente o cargo.

3. Tendo o primeiro demandado deixado o cargo de Presidente da República, 

não mais se sujeitando às disposições da Lei n. 1.079/1950, não sendo mais agente 

político e não possuindo qualquer prerrogativa de foro constitucionalmente 

estabelecida, deve se sujeitar ao que está disposto na Lei n. 8.429/1992, editada 

com o fim de regulamentar a norma constitucional lançada no artigo 37, 

parágrafo 4º da Constituição Federal.
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4. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal A cessação do mandato 

eletivo no curso do processo de ação de improbidade administrativa, implica 

perda automática da chamada prerrogativa de foro e deslocamento da causa 

ao juízo de primeiro grau, ainda que o fato que deu causa a demanda haja 

ocorrido durante o exercício da função pública. (STF Rcl-AaR 3.021 Cezar Peluso, 

julgamento 03.12.2008).

5. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida. 

Inaplicabilidade do § 3º do art. 515 do CPC. Remessa dos autos à origem.

6. Cinge-se a controvérsia em saber, portanto, se o réu, na qualidade de 

então Presidente da República, se submeteria às iras da Lei n. 8.429/1992 e 

poderia, por conseguinte, ser processado com vista a impor-se-lhe as reprimendas 

por ato de improbidade administrativa. Também se pode discutir se, concluído 

o mandato eletivo de Presidente da República, aquela ação de improbidade 

administrativa retomaria o seu curso normal, já que, efetivamente, não existe 

foro especial por prerrogativa, neste caso, e, ainda que existisse, teria cessado 

com o término da investidura presidencial.

7. O tema já conta com as luzes defi nitivas da Corte Especial deste Tribunal 

da Cidadania, sob os auspícios do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, em 

julgado múltiplas vezes replicado em hipóteses símiles ulteriores, em que se 

firmou a compreensão de que, excetuada a hipótese de atos de improbidade 

praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em 

regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma 

que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das 

sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º (Rcl 2.790/SC, Rel. Min. 

Teori Albino Zavascki, DJe 04.03.2010).

8. Registre-se, para logo, que a hipótese vertente se ajusta à exceção.

9. Confi ram-se outros julgados que apontam para a diretriz referenciada, 

ou sejam, a que apregoa que o Presidente da República, se praticante de ato 

de improbidade administrativa, no exercício do seu mandato, submete-se a 

julgamento perante o Senado Federal, e não perante o Poder Judiciário:

Recurso especial. Improbidade administrativa. Art. 17, § 8º, Lei n. 8.429/1992. 

Indícios sufi cientes para o recebimento da petição inicial. Princípio do in dubio 

pro societate. Ex-prefeito. Aplicação da Lei n. 8.429/1992. Compatibilidade com o 

Decreto-Lei n. 201/1967.

1. Consta do acórdão recorrido tratar-se de Ação Civil por Ato de Improbidade 

Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 
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razão de o prefeito ter fi rmado termo contratual não autorizado por lei com a 

Petrobras Distribuidora S/A.

2. A decisão de primeira instância recebeu a petição inicial de improbidade 

ofertada pelo recorrente, mas o acórdão recorrido, apesar de reconhecer que 

a exordial fora instruída com indícios de cometimento de atos passíveis de 

enquadramento na Lei de Improbidade administrativa, reformou a decisão de 

primeiro grau, e rejeitou a inicial.

3. O STJ tem posicionamento de que, existindo meros indícios de cometimento 

de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve 

ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 

8º e 9º da Lei n. 8.429/1992, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fi m de 

possibilitar o maior resguardo do interesse público.

4. Ademais, a jurisprudência assentada no STJ, inclusive por sua Corte Especial, 

é no sentido de que, excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo 

Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo 

Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os 

agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções 

por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º.

5. Recurso Especial provido (REsp 1.108.490/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 11.10.2016).

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Improbidade 

administrativa. Os agentes políticos estão sujeitos às sanções por ato de 

improbidade (Lei n. 8.429/1992). Entendimento fi rmado pela Corte Especial/STJ 

na Rcl 2.790/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.3.2010. Ressalva do ponto 

de vista do relator. Agravo regimental desprovido.

1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da 

República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 

e 86 da CF/1988), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes 

políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de quaisquer das sanções por ato 

de improbidade previstas no art. 37, § 4º da Constituição Federal. Ressalva do 

ponto de vista do Relator.

2. Agravo Regimental desprovido (AgRg no REsp 1.197.469/RJ, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11.12.2015).

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

Agentes políticos. Aplicabilidade da norma. Precedentes do STJ inclusive de sua 

Corte Especial.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública contra ato de improbidade 

praticado pela então Secretária de Estado de Educação de Sergipe em face de 

irregularidades apontadas pelo Conselho de Alimentação Escolar referentes 
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ao fornecimento de carne para merenda das escolas públicas daquele ente 

da federação. Não obstante, o Tribunal Regional Federal a quo entendeu pela 

impetinência da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em tela, 

tendo em vista que a parte ora recorrida era, ao tempo dos fatos, agente político.

2. A esse respeito, destaca-se que, a jurisprudência do STJ, inclusive da Corte 

Especial, expõe entendimento segundo o qual, excetuada a hipótese de atos de 

improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se 

dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional 

alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, 

de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º Seria 

incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional 

que impusesse imunidade dessa natureza” (Rcl 2.790/SC, DJe de 04.03.2010 e Rcl 

2.115, DJe de 16.12.2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 265.989/SE, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.02.2013).

10. Na espécie, o MPF ajuizou ação de improbidade em maio/2007, 

quando o ora recorrente, reeleito Presidente da República, desempenhava o 

primeiro ano de seu segundo mandato.

11. Nessa circunstância e prescindindo de maiores digressões frente ao 

entendimento consolidado nesta Corte Superior – que até mesmo permitiria o 

desfecho da presente insurgência a partir do art. 557, § 1º-A do CPC/1973 –, 

o Chefe de Estado, ao tempo da promoção da lide (maio/2007), estava submetido a 

julgamento perante o Senado Federal para as infrações elencadas como improbidade 

administrativa, consoante a dicção e a inteligência do art. 85, V da Carta da 

República, que estabelece a responsabilidade do Agente Político por atos que 

atentem contra a probidade na administração.

12. De melhor aviso, portanto, a decisão primitiva, ao apregoar a inadequação 

da via eleita, uma vez que, por ocasião do julgamento da Reclamação 2.138/DF, 

restou assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal o regime jurídico da 

responsabilidade dos agentes políticos na qual se reconheceu a aplicabilidade tão-

somente da Lei n. 1.079/1950 afastando-se, assim, a disciplina constante na Lei n. 

8.429/1992 (fl s. 1.552). Eis a ementa do acórdão exarado pelo colendo STF no 

julgamento dessa referida Reclamação:

Reclamação. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 

Improbidade administrativa. Crime de responsabilidade. Agentes políticos. I. 

Preliminares. Questões de ordem. I.1. Questão de ordem quanto à manutenção 

da competência da Corte que justifi cou, no primeiro momento do julgamento, 
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o conhecimento da reclamação, diante do fato novo da cessação do exercício 

da função pública pelo interessado. Ministro de Estado que posteriormente 

assumiu cargo de Chefe de Missão Diplomática Permanente do Brasil perante a 

Organização das Nações Unidas. Manutenção da prerrogativa de foro perante 

o STF, conforme o art. 102, I, c da Constituição. Questão de ordem rejeitada. 

I.2. Questão de ordem quanto ao sobrestamento do julgamento até que seja 

possível realizá-lo em conjunto com outros processos sobre o mesmo tema, 

com participação de todos os Ministros que integram o Tribunal, tendo em vista 

a possibilidade de que o pronunciamento da Corte não refl ita o entendimento 

de seus atuais membros, dentre os quais quatro não têm direito a voto, pois 

seus antecessores já se pronunciaram. Julgamento que já se estende por cinco 

anos. Celeridade processual. Existência de outro processo com matéria idêntica 

na seqüência da pauta de julgamentos do dia. Inutilidade do sobrestamento. 

Questão de ordem rejeitada. II. Mérito. II.1. Improbidade administrativa. Crimes 

de responsabilidade. Os atos de improbidade administrativa são tipificados 

como crime de responsabilidade na Lei n. 1.079/1950, delito de caráter 

político-administrativo. II.2. Distinção entre os regimes de responsabilização 

político-administrativa. O sistema constitucional brasileiro distingue o regime 

de responsabilidade dos agentes políticos dos demais agentes públicos. A 

Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade 

político-administrativa para os agentes políticos: o previsto no art. 37, § 4º 

(regulado pela Lei n. 8.429/1992) e o regime fi xado no art. 102, I, c, (disciplinado 

pela Lei n. 1.079/1950). Se a competência para processar e julgar a ação de 

improbidade (CF, art. 37, § 4º) pudesse abranger também atos praticados pelos 

agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-ia 

uma interpretação ab-rogante do disposto no art. 102, I, c, da Constituição. II.3. 

Regime especial. Ministros de Estado. Os Ministros de Estado, por estarem regidos 

por normas especiais de responsabilidade (CF, art. 102, I, c; Lei n. 1.079/1950), não 

se submetem ao modelo de competência previsto no regime comum da Lei de 

Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992). II.4. Crimes de responsabilidade. 

Competência do Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao Supremo 

Tribunal Federal processar e julgar os delitos político-administrativos, na hipótese 

do art. 102, I, c, da Constituição. Somente o STF pode processar e julgar Ministro 

de Estado no caso de crime de responsabilidade e, assim, eventualmente, 

determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos políticos. II.5. Ação de 

improbidade administrativa. Ministro de Estado que teve decretada a suspensão 

de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos e a perda da função pública por 

sentença do Juízo da 14ª Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito 

Federal. Incompetência dos juízos de primeira instância para processar e julgar 

ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra agente político que 

possui prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, por crime de 

responsabilidade, conforme o art. 102, I, c da Constituição. III. Reclamação julgada 

procedente (Rcl 2.138/DF, Rel. p/Acórdão Min. Gilmar Mendes DJe 17.04.2008)
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13. O douto acórdão ora recorrido, do egrégio TRF da Primeira Região 

– digo-o com o mais elevado respeito –, com o mais elevado respeito, ao afi rmar 

não há razão para assegurar aos ex-detentores de função ou mandato eletivo foro 

especial para processo e julgamento de atos de improbidade, em substituição ao processo 

judicial de natureza cível (fl s. 1.622), , com a devida vênia, incabível simbiose 

entre os conceitos de competência judicial para o processo e julgamento de ação de 

improbidade e de sujeição de autoridade ao estatuto sancionador.

14. É que não se está a discutir o juízo, o foro ou a instância competente 

para processamento e julgamento da lide; verdadeiramente, a inexistência do 

chamado foro privilegiado para as ações de improbidade se estende até mesmo 

aos ocupantes de cargos que possuam o referido locus de julgamento no âmbito 

penal e nos crimes de responsabilidade (AIA 44/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe 19.03.2014), como é amplamente sabido, quanto a isso não cabendo 

nenhuma dúvida, embora este Relator manifeste ressalva do entendimento 

pessoal também nesse ponto.

15. Busca-se, lado outro, perquirir o regime ao qual está submetido aquele 

que, ao tempo da promoção da lide, era o mandatário máximo da República, no 

pleno exercício de suas funções presidenciais. Trata-se, bem se vê, de questão de 

norma substantiva (apuração de responsabilidade), não adjetiva (defi nição da 

autoridade julgadora).

16. Assinale-se que o fato de o então Chefe de Governo e de Estado 

ter encerrado seu mandato no curso do processo – vale dizer, posteriormente à 

sentença extintiva, mas antes de ter sido julgado o recurso de Apelação do MPF em 

agosto de 2011, quase 4 anos depois da promoção da lide sancionadora –, não tem 

o condão de materializar arremedo ao equívoco cometido na origem, pois, 

em virtude do regime próprio de responsabilidade jurídico-política, o Órgão 

Acusador não poderia ter ajuizado ação de improbidade contra o Presidente da 

República no exercício de suas funções; não há sanatória, nem comporta emenda 

para a retomada do fl uxo do processo, a transmissão da faixa presidencial. É 

sempre de crucial relembrança que as condições da ação – e isso é clássico da 

jusprocessualística – são aferidas na propositura da lide, pois, para propor ação, é 

necessário ter interesse e legitimidade (art. 3º do Código Buzaid).

17. Tenho para mim, como todo o respeito às posições jurídicas adversas, 

que esta ação de improbidade nasceu fadada ao insucesso, porque ajuizada ao 

arrepio de regra procedimental acolhida expressamente pela Corte Especial 

do STJ, qual seja, aquela que proclama que, ocorrendo a prática de ato ímprobo 

imputado ao Presidente da República, o meio sancionador adequado – segundo 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 213-268, Abril/Junho 2018 237

o modelo de reprovação acatado no sistema jurídico – é aquele pertinente ao 

impeachment presidencial, como prevê a Carta Magna, e não a sua submissão à Lei 

n. 8.429/1992.

18. Ao meu sentir, se a ação de improbidade não reunia condição 

procedimental – como o reconheceu o douto Juízo de piso – em razão de 

previsão constitucional, aliás proclamada pela Corte Especial do STJ, a posterior 

alteração do status subjetivo do acionado, decorrente do término do seu mandato 

presidencial, não teria a virtude de sanar a inadequação primitiva, já revelada no 

pórtico da iniciativa sancionadora, porque a defi nição da procedibilidade se defi ne, 

como amplamente sabido, no (e pelo) próprio aforamento da inicial.

19. Creio que se trata, neste caso, de uma exemplar situação de 

improcedibilidade do pedido posto na ação do MPF, quer seja ela (a situação) 

analisada à luz do Código Buzaid (art. 267, VI), que o seja à luz do Código Fux 

(art. 485, VI), porquanto, nas duas regulações, autoriza-se a extinção do processo 

sem exame do seu mérito, tal como decidiu o douto Juiz de Primeiro Grau. 

Apenas, para recordar, revejam-se as redações desses dispositivos:

Art. 267 do CPC/1973 (Código Buzaid):

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(…).

VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade 

jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual.

Art. 485 do CPC/2015 (Código Fux):

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(…).

VI – verifi car ausência de legitimidade ou de interesse processual.

20. Aproveito a oportunidade deste julgamento para realçar que a Lei n. 

8.429/1992 é perpassada pela constante preocupação de evitar a instauração ou 

o posterior desenvolvimento de ações de improbidade inadequadas, provendo 

a mesma lei, diretamente, medidas intraprocessuais, que cumpre ao Juiz adotar, 

e que visam a inibir o curso de pretensões sancionadoras improcedíveis. Essas 

medidas conferem ao julgador amplos poderes de controle jurídico da iniciativa 

sancionadora, tanto na fase de recebimento da inicial da ação, como também 

nas fases subsequentes, implantando um completo sistema de garantias que merece 

destaque.
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21. Pode-se anotar as seguintes disposições da referida lei regedora da ação 

de improbidade administrativa, dentre outras igualmente reveladoras desses 

propósitos, advertindo-se que tais objetivos somente serão implementados se o Juiz 

da ação se empenhar na sua consecução:

(a) o art. 17, § 6º da LIA contém a previsão da exibição de elementos 

documentais reveladores da existência do ato ímprobo, denotando, portanto, 

que se trata de elementos probatórios reunidos antes da propositura da ação 

e, seguramente, pertinentes à revelação da materialidade do ilícito dado 

como confi gurador do alegado ato de improbidade e de sua justa causa. Na 

ausência desses elementos, o Juiz deverá rejeitar a ação proposta, em decisão 

fundamentada;

(b) o § 7º do mesmo art. 17 da LIA institui um contraditório preliminar e 

sumário, ao estatuir que a inicial, estando em devida forma, sobre ela deverá ser 

ouvida a parte indicada na inicial, antes do seu recebimento. Isso denota que 

se dá ao promovido a clara oportunidade impugnativa da promoção da ação 

de improbidade, podendo essa impugnação ser instruída com documentos e 

justifi cações. Na análise dessa resposta, deverá o Juiz atentar para a argumentação 

e as provas do promovido, aceitando-as sem hesitação, quando convincentes;

(c) o § 8º do art. 17, da Lei n. 8.429/1992 autoriza ao Juiz a rejeitar a ação, 

expressando em decisão fundamentada (na verdade, em sentença) o seu 

convencimento sobre a inexistência do ato, a improcedência do pedido, ou a 

inadequação da via eleita, se a manifestação preliminar do imputado revelar 

qualquer circunstância processual ou meritória que lhe infunda no espírito a 

convicção de improcedibilidade da ação;

(d) a decisão de recusa da defesa preliminar, com o recebimento da inicial da 

ação de improbidade administrativa, sujeita-se a recurso de agravo (art. 17, § 10 

da Lei n. 8.429/1992), o que estabelece, em favor do agente público imputado, a 

chance de trancar a iniciativa judicial no seu nascedouro, ainda que o Juiz a tenha 

reputado procedível; no recurso de agravo, terá a parte recorrente dilargada 

oportunidade de demonstrar o descabimento processual ou meritório da ação; e

(e) o § 11 do art. 17 da Lei de Improbidade estatui regra de largo alcance, 

ao estabelecer que, em qualquer momento ou fase do processo, reconhecida a 

inadequação da ação de improbidade, o Juiz o extinguirá sem exame de mérito. 

A expressão inadequação veicula um fenômeno processual de textura aberta, 

atribuindo ao Magistrado (seja o Juiz de primeiro grau ou o julgador de outros 

níveis) o poder-dever de preenchê-lo, segundo os elementos formais ou de 

mérito postos no contexto do processo.

22. Nas cinco hipóteses consideradas, porém, vê-se a nítida intenção de não 

se permitir a instauração ou o trâmite de ações de improbidade incomuns. Isso quer 

dizer que o Juiz deve estar sempre atento para impedir a instalação ou o curso 
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de ações punitivas vácuas ou eivadas de temeridade. Esse objetivo ético impõe 

ao julgador adotar a postura fortemente garantística, não tolerando que a ação de 

improbidade se perca nos meandros de procedimentos judiciais desafeiçoados 

do respectivo sistema de garantias. Entretanto, somente o Juiz – e mais ninguém 

– poderá, assimilando a ideologia do garantismo, prover a efi caz proteção aos 

direitos subjetivos dos acionados por improbidade. E se ele, o Juiz, não o fi zer, 

certo será que os direitos das pessoas processadas estarão ao relento e ao deusdará.

23. A amplitude do poder judicial de rejeitar a ação de improbidade, não 

impede – como é óbvio – que o Juiz o possa fazer a requerimento da parte e em 

qualquer fase processual em que se encontre o feito, constatando a inadequação 

da via eleita. Aliás, essa possibilidade extintiva é expressamente prevista no § 

11 do mesmo art. 17 da Lei n. 8.429/1992, o que nem seria necessário, salvo 

para os juristas que entendem que os direitos subjetivos ou das pessoas decorrem só e 

somente das leis escritas e de nenhuma outra fonte. Para esses juristas, os princípios 

jurídicos são apenas elementos decorativos dos discursos decisórios, desprovidos 

da efi cácia de reger soluções judiciais de casos concretos.

24. Em arremate, registre-se que o momento histórico que sucedeu o 

mandato do ora recorrente bem refl ete que a solução ora proposta é correta, 

porque, a partir da representação de cidadãos, a então Presidenta da República, 

Dilma Vana Rousseff , foi submetida à acusação de crime de responsabilidade 

perante o Senado Federal e por esta Casa condenada, em virtude de contratação 

de operações de crédito com instituição fi nanceira controlada pela União e editar 

decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional previstos nos 

arts. 85, VI, e 167, V da CF/1988. Porventura entendesse presentes os suportes 

fático e jurídico da acusação, esse deveria ter sido o caminho trilhado pelo 

Órgão Acusador, jamais a promoção da vertente ação de improbidade durante o 

mandato presidencial.

25. Mercê dessas considerações, reputa-se violado o art. 1º da Lei n. 

8.429/1992, na forma da interpretação conferida pela Suprema Corte e por este 

Tribunal Superior, pois, de fato, o Presidente da República, porque submetido 

a regime excepcional de responsabilidade, não se assujeita às sanções da Lei n. 

8.429/1992 quanto aos atos praticados no curso do mandato, não se inserindo, nesse 

contexto, na noção legal de Agente Público. O aresto merece reproche, nesse 

ponto específi co.

26. Diante do exposto, conhece-se do Recurso Especial da parte implicada 

e a ele se dá provimento, em ordem a restabelecer a sentença de Primeiro Grau, 

que trancou a lide sancionadora. É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.469.825-RS (2014/0184616-6)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O

Recorrido: Maria Falcão Vignoli - Interdito

Repr. por: Maria Cristina Vignoli - Curador

Advogado: Daian Possamai e outro(s) - RS050445

EMENTA

Processual Civil e Tributário. Ação de repetição de indébito. Art. 

535 do CPC. Ofensa. Inexistência. Imposto de renda. Isenção. Moléstia 

grave. Interdição. Curatela. Prescrição. Fluência. Impossibilidade.

1. “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 - STJ).

2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão 

impugnado aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando 

as razões de seu convencimento, ainda que em sentido contrário à 

pretensão recursal.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, afastando a 

prescrição, julgaram procedente a ação de repetição de indébito dos 

valores de imposto de renda descontados de proventos de pensão por 

morte desde a data que a recorrida foi acometida pela mólestia isentiva 

(Mal de Alzheimer).

4. A legislação tributária não possui dispositivo legal que trate da 

prescrição em relação aos incapazes, pois o art. 168, I, do CTN, dispõe 

somente a respeito do prazo para a propositura da ação de repetição 

de indébito.

5. Situação em que deve ser aplicado o disposto no art. 198, I, do 

CC, pois a recorrida é pessoa absolutamente incapaz para os atos da 
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vida civil, submetida à curatela, não correndo contra ela a prescrição, 

norma que protege, entre outros, os tutelados ou curatelados.

6. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso especial 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), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 19.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto pela 

União (Fazenda Nacional), com base na a alínea “a” do permissivo constitucional, 

para desafi ar acórdão assim ementado (e-STJ fl . 124).

Imposto de Renda Pessoa Física. Isenção. Art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. 

Alienação mental. Mal de Alzheimer. Termo inicial. Acometimento da doença.

É assegurado aos portadores de alienação mental a isenção do imposto de 

renda sobre os rendimentos recebidos a título de proventos de pensão, desde a 

data do diagnóstico da doença.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl s. 142/145).

As razões do apelo extremo sustentam violação dos arts. 535, II, do 

CPC/1973, 168 do CTN, 3º, II, 4º, 5º, 6º, 1.745, parágrafo único, c/c o art. 

1.774, 1.748, V, e 1.752, todos do Código Civil. Defende que o acórdão foi 

omisso e que a ação está fulminada pela prescrição, já que decorreu lapso 

quinquenal entre a nomeação de curador para o incapaz e a propositura da ação 

de repetição de indébito (e-STJ fl s. 151/156).
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Contrarrazões apresentadas (e-STJ fl s. 170/177).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Inicialmente, cumpre registrar 

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 - STJ).

Feita tal anotação, impõe-se afastar, desde logo, a indigitada ofensa ao art. 

535 do CPC/1973, visto que, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, 

não se vislumbrando, na espécie, nenhuma contrariedade à norma invocada.

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, 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 30.9.2015 e AgRg no 

AREsp 493.652/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Órgão Julgador T1 - 

Primeira Turma, DJe 20.6.2014.

Quanto ao mérito, na hipótese aqui tratada, a recorrida, representada por 

sua curadora, propôs ação ordinária de repetição de indébito dos valores de 

imposto de renda descontados de seus proventos de pensão por morte desde a 

data que foi acometida pela mólestia isentiva (Mal de Alzheimer).

A ação foi ajuizada em fevereiro de 2011 (e-STJ fl . 8), sendo julgada 

procedente para que fossem restituídos os valores de imposto de renda 

indevidamente descontados dos proventos de pensão percebidos pela autora 

desde janeiro de 2001 (e-STJ fl . 79). O Tribunal a quo confi rmou a sentença 

(e-STJ fl s. 142/145).

A Fazenda Nacional, nas razões do recurso especial, defende que a ação 

repetitória está fulminada pela prescrição, pois, a partir do momento que o 

interdito passa a ser representado pelo curador, ele pode exercer todos os meios 

de defesa dos bens e interesses do incapaz, entre eles o direito de ação.
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Pois bem.

Primeiramente, cumpre observar que a legislação tributária não possui 

dispositivo legal que trate da prescrição em relação aos incapazes. O art. 168, I, 

do CTN, dispõe somente a respeito do prazo prescricional para a propositura da 

ação de repetição de indébito.

Não obstante a inexistência de normativo legal a respeito da prescrição 

relativa aos incapazes, o Direito Tributário possui regras de hermenêutica para 

situações não expressamente previstas. Dispõe o art. 108, I, do CTN, que: 

“Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 

legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; 

II - os princípios gerais do direito tributário; III - os princípios gerais de direito 

público; IV - a equidade.”

A analogia, primeira hipótese do artigo antes mencionado, consiste na 

utilização de uma outra disposição legal para ser aplicada a uma situação 

idêntica. É o que ocorre no caso dos autos, em que, no âmbito do Direito 

Tributário, não há nenhuma disposição legal que trate da prescrição em relação 

aos incapazes, devendo ser utilizado, então, normativo legal que cuide da mesma 

situação.

O Código Civil, por sua vez, faz expressa referência às pessoas que devem 

ser consideradas absolutamente incapazes e como deve ser aplicado o instituto 

da prescrição nessa hipótese:

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil:

(...)

II - os que, por enfermidade ou defi ciência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos;

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;

[...]

O art. 1.767 do Código Civil estabelece que:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;
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Portanto, dos artigos transcritos e em razão da analogia, expressamente 

prevista no art. 108, I, do CTN, a meu sentir, não restam dúvidas de que deve 

ser aplicado o disposto no art. 198, I, do CC à hipótese aqui tratada, tendo em 

vista que as instâncias ordinárias defi niram a premissa fática de que a recorrida 

é pessoa incapaz para os atos da vida civil. Sendo assim, não corre contra ela a 

prescrição.

Por outro lado, a tese defendida pelo ente fazendário – de que, uma vez 

representada por curador a interdita, a partir do momento da interdição, inicia-

se o transcurso do prazo prescricional em razão da ocorrência da actio nata – não 

pode prosperar. Explico:

A curatela é o encargo atribuído pelo Juiz a um adulto capaz, para que 

proteja, zele, guarde e administre os bens de pessoas judicialmente declaradas 

incapazes e que estejam incapacitadas para reger os atos da vida civil. À curatela 

devem ser aplicadas, por expressa determinação legal, às disposições concernentes 

à tutela e, nos vários artigos que tratam desse instituto, inexiste qualquer ressalva 

em relação ao instituto da prescrição. Não se pode fazer uma interpretação 

extensiva onde o legislador não o fez, pois tal providência implicaria indevido 

ingresso na atividade legiferante, comprometendo o princípio da tripartição dos 

Poderes.

Portanto, no caso de pessoas absolutamente incapazes, o prazo prescricional 

fi ca impedido de fl uir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste 

prescrição a ser contada para efeito de pretensão. A prescrição, na hipótese, só se 

iniciará se, e quando, cessada a incapacidade. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.568.493-RS (2015/0295096-7)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Borracharias Vipal S/A

Advogado: João Joaquim Martinelli e outro(s) - RS045071A
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EMENTA

Tributário. Recurso especial. Código de Processo Civil de 1973. 

Aplicabilidade. Ofensa ao art. 535 do CPC/1973. Inocorrência. 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Lei 

n. 12.546/2011. Inclusão do ICMS na base de cálculo. Ilegalidade. 

Receita bruta não caracterizada. Aplicação da ratio decidendi do RE 

n. 574.706/PR, julgado em repercussão geral pelo STF. Precedente.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no 

caso, o Código de Processo Civil de 1973.

II – O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes 

apresentadas com fundamentos sufi cientes, mediante apreciação da 

disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial 

aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou 

obscuridade.

III – Os valores relativos ao ICMS não integram a base de 

cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, 

prevista na Lei n. 12.546/2011, porquanto não se incorporam ao 

patrimônio do contribuinte, é dizer, não caracterizam receita bruta, 

em observância à axiologia das razões de decidir do RE n. 574.706/

PR, julgado em repercussão geral pelo STF, no qual foi proclamada 

a inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do PIS e da 

COFINS. Precedente.

IV – Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de 

Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

246

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 23.3.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão prolatado, por unanimidade, 

pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento de 

apelação, assim ementado (fl . 630e):

Tributário. Contribuições previdenciárias. Lei n. 12.546/2011. ICMS.

A Lei n. 12.546/2011, com a fi nalidade de desonerar a folha de salários de 

alguns setores econômicos, promoveu a substituição da tributação sobre a folha 

de salários, adotando uma nova contribuição sobre a receita bruta das empresas. 

Os valores relativos ao ICMS e ao ISS ingressam no patrimônio da empresa e 

constituem em conjunto com outros valores, o faturamento (receita bruta) que 

é a base de cálculo do PIS/COFINS e também da contribuição previdenciária 

substitutiva em discussão.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram acolhidos os 

da Fazenda Nacional tão somente para efeito de prequestionamento, e os da 

parte Impetrante para sanar a omissão quanto aos pedidos de compensação e 

correção monetária (fl s. 652/656e).

Opostos novos declaratórios pela empresa, foram acolhidos para sanar 

omissão quanto ao prazo prescricional para restituição dos valores indevidamente 

recolhidos (fl s. 673/676e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Art. 535, II, do CPC/1973 – “A i. Relatora salienta que adota ‘o 

entendimento exarado pelo STF no RE n. 240.785 a respeito do tema, no 

sentido de que não há, pelo contribuinte, faturamento do ICMS, pois tal tributo 

não pode ser considerado parte do somatório dos valores das operações negociais 

realizadas pela empresa, haja vista o contribuinte atuar apenas como mediador 

do repasse desta exação aos cofres públicos. Ademais, ainda que o julgamento 

não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral, trata-se de decisão 

do Pleno do Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição’. 
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Dessa forma, fi cou reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS 

na base de cálculo da contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei 

n. 12.546/2011. O art. 9º, § 7º, da Lei n. 12.546/2011, determina a inclusão 

do ICMS na Receita Bruta para cálculo da contribuição substitutiva, já que 

prevê seja excluído apenas o ICMS que for cobrado pelo vendedor dos bens ou 

prestador dos serviços na condição de substituto tributário [...] Nesse sentido, 

em se entendendo haver antinomia entre o art. 9º, § 7º, da Lei n. 12.546/2011 

e o art. 195, I, b, da Constituição Federal, o v. acórdão precisaria sanar omissão 

relativa à aplicação do disposto no art. 97 da CRFB [...]” (fl s. 689/690e); e

II. Arts. 7º, 8º e 9º da Lei n. 12.546/2011 – “A base de cálculo da 

contribuição substitutiva sob comento é, portanto, como se extrai dos transcritos 

arts. 7º e 8º da Lei n. 12.546/2011, a receita bruta das empresas abrangidas pela 

política de desoneração. E, embora, não diga quais parcelas integram a receita 

bruta, a referida lei cuida, no caput dos já mencionados arts. 7º e 8º, de excluir as 

vendas canceladas e os descontos incondicionais, além de, no art. 9º, estabelecer 

algumas balizas para a defi nição da receita bruta, dentre as quais se encontra 

a exclusão do ICMS, mas apenas ‘quando cobrado pelo vendedor dos bens ou 

prestador dos serviços na condição de substituto tributário’ (§ 7º, IV) [...] De 

qualquer forma, quer se adote o conceito de receita bruta mais restritivo (Lei 

n. 9.718/1998), quer se adote o mais extensivo (Lei n. 10.637/2002 e Lei n. 

10.833/2003) – que difere do anterior apenas por conta da tributação de receitas 

outras além das decorrentes das atividades típicas da empresa –, é intuitivo que 

os valores referentes ao ICMS pagos por determinada pessoa jurídica sujeita à 

contribuição substitutiva prevista na Lei n. 12.546/2011 devem integrar a base 

de cálculo de tal contribuição” (fl s. 699/700e).

Com contrarrazões (fl s. 759/774e), nas quais se alega, preliminarmente, a 

incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF, o recurso foi admitido (fl . 793e).

O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 812/816e, pelo 

conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Consoante o decidido 

pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
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Inicialmente, consigno que as questões federais debatidas encontram-se 

satisfatoriamente prequestionadas. Ademais, o Recurso Especial acha-se hígido 

para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e 

ausentes questões prejudiciais a serem examinadas.

Por sua vez, não prospera a preliminar de incidência dos verbetes sumulares 

n. 283 e 284/STF, “[...] tendo em vista que o acórdão recorrido dirimiu a 

controvérsia com fundamento no art. 195, I, ‘b’ da Constituição Federal e no 

julgamento realizado pelo Pleno do STF no caso 240.785, o qual tratou além 

do referido dispositivo constitucional, do próprio conceito de faturamento e 

este tema não foi objeto de impugnação pelo Recurso apresentado [...]” (fl . 

761e). Isso porque a matéria foi enfrentada em sede própria, é dizer, no recurso 

extraordinário concomitantemente interposto às fl s. 708/747e.

Convém assinalar, outrossim, que o exame da pretensão veiculada no 

Recurso Especial não demanda reexame fático-probatório, porquanto todos 

os aspectos factuais e processuais estão clara e sufi cientemente delineados no 

acórdão recorrido.

Do mesmo modo, anote-se que o acórdão impugnado dirimiu a 

controvérsia baseada em fundamentos infraconstitucionais sufi cientes. A esse 

respeito, aliás, eventual índole constitucional da matéria foi preliminarmente 

afastada pela 1ª Turma desta Corte, na assentada do dia 21.09.2017, nos autos 

do REsp n. 1.694.357/CE.

No mais, a Recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão 

impugnado não suprida no julgamento dos embargos de declaração.

Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a 

controvérsia apresentada da seguinte forma (fl . 628e):

Frisa-se que a Lei n. 12.546/2011 não conceitua o signifi cado do termo “receita 

bruta”, o que levou a própria Receita Federal a utilizar-se, no Parecer Normativo n. 

3/2012, da legislação relativa ao PIS e à COFINS, porquanto tais contribuições têm 

como fato o auferimento de receita por pessoa jurídica.

A discussão a respeito dessa exclusão não é nova em relação ao PIS/Cofi ns e 

pode ser aplicada, analogicamente, no cálculo da contribuição previdenciária 

criada pela Lei n. 12.546/2011.

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento 

do RE 240.785/MG, em 08.10.2014, decidindo pela dedução do aludido imposto 

da base de cálculo da COFINS, ante a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS 

na base de cálculo da COFINS, por violação ao art. 195, I, ‘b’, da Constituição 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 213-268, Abril/Junho 2018 249

Federal. A base de cálculo das exações em questão somente pode incidir sobre 

o faturamento, entendido como o produto da venda de mercadorias e da 

prestação de serviços, conforme há muito assentado pelo Supremo nos Recursos 

Extraordinários n. 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, ocasião em que restou 

declarada a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei n. 9.718, de 1998. 

Logo, receitas de naturezas diversas não podem integrar a base de cálculo das 

contribuições em comento.

No particular, adoto o entendimento exarado pelo STF no RE n. 240.785 a 

respeito do tema, no sentido de que não há, pelo contribuinte, faturamento do 

ICMS, pois tal tributo não pode ser considerado parte do somatório dos valores 

das operações negociais realizadas pela empresa, haja vista o contribuinte atuar 

apenas como mediador do repasse desta exação aos cofres públicos. Ademais, 

ainda que o julgamento não tenha sido submetido ao regime de repercussão 

geral, trata-se de decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, intérprete 

máximo da Constituição.

Na espécie, não constato omissão acerca de questão essencial ao deslinde da 

controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outros vícios a imporem 

a revisão do julgado.

Ressalte-se, ademais, que “a Suprema Corte pacifi cou o entendimento 

no sentido de que ‘não há violação do art. 97 da Constituição Federal 

e da Súmula Vinculante n. 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem 

declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento 

de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a 

legislação infraconstitucional ao caso concreto [...]’ (AgRg no ARE 743.722, 

Relator Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, julgado em 26.08.2014, Processo 

Eletrônico DJe-216 divulg 03.11.2014 public 04.11.2014)” (AgRg nos EDcl no 

ARE no RE nos EDcl no AgRg no REsp 894.144/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 

Corte Especial, DJe 09.02.2015).

No mérito, a 1ª Turma deste Superior Tribunal, à unanimidade, fi rmou 

entendimento segundo o qual os valores relativos ao ICMS não integram a 

base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, 

prevista na Lei n. 12.546/2011, porquanto não se incorporam ao patrimônio do 

contribuinte, é dizer, não caracterizam receita bruta, em observância à axiologia 

das razões de decidir do RE n. 574.706/PR, julgado em repercussão geral pelo 

STF, no qual foi proclamada a inconstitucionalidade do ICMS na base de 

cálculo do PIS e da COFINS, consoante precedente cuja ementa transcrevo:

Tributário. Recurso especial. ICMS. Não inclusão na base de cálculo da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Posicionamento do 
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STF, em repercussão geral, afi rmando a não inclusão do ICMS da base cálculo 

do PIS/COFINS, por se tratar de valor que não se incorpora ao patrimônio do 

contribuinte (RE 574.706/PR). Ratio decidendi que se aplica ao caso em exame. 

Matriz argumentativa acolhida pelo eminente Ministro Dias Toff oli no RE 943.804, 

julgado em 20.4.2017, publicado no Diário Eletrônico DJe-093. Recurso especial 

do contribuinte provido para excluir o ICMS da base da cálculo da CPRB.

1. Na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando 

o RE 574.706/PR, em regime de repercussão geral, sendo Relatora a douta Ministra 

Cármen Lúcia, afi rmou que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora 

ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo 

do PIS/COFINS, contribuições destinadas ao fi nanciamento da Seguridade Social.

2. A lógica adotada naquele julgamento do STF se aplica, em tudo e por tudo, na 

solução do caso sob exame, porquanto aqui se trata de matéria jurídica idêntica, 

também redutível àquela mesma constatação de sua não integração ao patrimônio 

do contribuinte. Desse modo, mutatis mutandis, aplica-se aquela diretriz de 

repercussão do STF ao caso dos autos, pois, igualmente, se está diante de tributação 

que faz incluir o ICMS, que efetivamente não adere ao patrimônio do Contribuinte, na 

apuração base de cálculo da CPRB.

3. Reporta-se a vetusta hermenêutica que manda aplicar a mesma solução 

jurídica a situações controversas idênticas, recomendação remontante aos juristas 

medievais, fortemente infl uenciados pela lógica aristotélica-tomista, que forneceu 

a base teórica e argumentativa da doutrina positivista do Direito, na sua fase de 

maior vinculação ou adstricção aos fundamentos das leis naturais.

4. Anote-se que, no julgamento do RE 943.804, o seu Relator, o douto Ministro 

Dias Toff oli, adotou solução semelhante, ao determinar a devolução dos autos 

ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral acima 

apontada precisamente a um caso de CPRB (DJe-093, 4.5.2017), ou seja, uma 

situação rigorosamente igual a esta que porá se examina.

5. Recurso Especial do contribuinte provido.

(REsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

julgado em 21.11.2017, DJe 1º.12.2017 - destaquei).

Na ocasião, também expressei em voto-vista:

Coube especifi camente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

- CPRB o papel de implementar essa política voltada a desonerar a folha de 

salários, substituindo “[...] pela receita bruta a remuneração paga aos segurados 

empregados, avulsos e contribuintes individuais contratados, como base de 

cálculo da contribuição previdenciária devida pelas empresas que atuem nos 

setores contemplados” [...].
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Trata-se, portanto, de incentivo fi scal, indutor do desenvolvimento econômico 

e da criação de postos de trabalho, cuja disciplina normativa, na espécie, tem o 

escopo de desonerar a folha de pagamento, com vista a desestimular o aumento 

da taxa de desemprego.

A Fazenda Nacional, todavia, defende que a lei em questão exclui da base de 

cálculo o montante do ICMS apenas nas hipóteses nas quais o vendedor dos bens 

ou o prestador de serviços seja substituto tributário, de modo que o imposto 

estadual estaria embutido no preço fi nal da mercadoria, sendo destacado para 

simples controle fi scal, a fi m de se indicar o quantum a ser compensado, se for o 

caso, pelo comprador, em função da não-cumulatividade (fl . 474e).

Tal entendimento, em meu sentir, leva ao esvaziamento ou redução do 

incentivo fi scal legitimamente outorgado, em especial porque ausente previsão 

legal específica. De fato, para o Fisco, a lei, ao prever a exclusão do ICMS da 

base de cálculo da CPRB apenas para o substituto tributário, estaria a autorizar, 

automaticamente, a sua inclusão em todas as demais hipóteses, em interpretação 

equivocada, com a devida vênia, que olvida a necessidade de norma expressa para a 

fi xação da base de cálculo, em consonância com o art. 97, IV, do CTN.

Nesse contexto, é oportuno assentar que, hodiernamente, despontam no 

cenário das questões tributárias preocupantes discussões tendentes a legitimar 

o alargamento de bases de cálculo tributárias por intermédio da inclusão de 

outros tributos, isto é, a situação denominada tributo sobre tributo, tal como a da 

inserção do ICMS na base cálculo do PIS/COFINS.

[...]

A base de cálculo, inquestionavelmente, haverá sempre de guardar pertinência 

com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, 

absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de 

incidência.

[...]

Cumpre registrar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente caso, 

que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 

n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de 

cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, por maioria, que o valor 

de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso 

de caixa, cujo destino fi nal são os cofres públicos [...].

Portanto, à acepção de receita atrela-se o requisito da defi nitividade, motivo 

pelo qual, conforme pontuado pelo Ministro Marco Aurélio no voto proferido na 

repercussão geral, “[...] o contribuinte não fatura e não tem, como receita bruta, 

tributo, ou seja, o ICMS”.

[...]
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Por conseguinte, a posição defendida pelo Fisco conflita com o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto a ratio decidendi 

empregada na aludida repercussão geral é antagônica à formulação conceitual 

de receita adotada pela Recorrida.

Anote-se, ainda, recentes decisões monocráticas exaradas por Ministros 

daquela Corte – alguns dos quais vencidos no julgamento do RE n. 574.706/PR – 

expandindo o posicionamento fi rmado para os casos envolvendo a inclusão do ICMS 

na base de cálculo da CPRB: ARE n. 1.038.323/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 

26.06.2017; RE n. 943.804/RS, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 04.05.2017; RE n. 954.015/

RS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.08.2016.

Indo além, para ampliar o emprego das razões de decidir da repercussão 

geral aos casos envolvendo a inclusão do ISSQN sobre a CPRB, confi ra-se o RE n. 

1.021.180/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2017. (destaques do original)

Isto posto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.670.149-PE (2017/0104071-3)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Nara Maria Ferreira Lopes

Recorrente: Walter Turton Ferreira Lopes

Recorrente: Eduardo Turton Ferreira Lopes

Advogados: José Henrique Wanderley Filho e outro(s) - PE003450

Raphael Henrique Lins Tiburtino dos Santos - PE036816

Recorrido: Fazenda Nacional

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Código de Processo Civil 

de 2015. Aplicabilidade. Ofensa aos art. 1.022, II, e 489, § 1º, do 

CPC/2015. Omissões. Prequestionamento ficto. Art. 1.025 do 

vigente Estatuto Processual. Aplicabilidade restrita a questões de 

direito. Ausência de pronunciamento quanto a aspectos envolvendo 
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matéria fático-probatória relevante. Devolução dos autos à origem. 

Necessidade. Precedentes.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o 

Código de Processo Civil de 2015.

II – De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 

2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; e iii) corrigir erro material.

III – A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na 

hipótese de a decisão deixar de se manifestar sobre tese fi rmada 

em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento. Considera-se omissa, 

ainda, a decisão que incorra em qualquer uma das condutas descritas 

no art. 489, § 1º, do CPC/2015.

IV – O vigente Estatuto Processual admite, no seu art. 1.025, o 

denominado prequestionamento fi cto, é dizer, aquele que se consuma 

com a mera oposição de embargos de declaração, independentemente 

da efetiva manifestação da instância ordinária sobre as teses expostas.

V – Se é correto que o novo Código de Processo Civil ampliou 

a possibilidade de reconhecer o prequestionamento nas situações que 

indica, não menos certo é que a exegese a ser dispensada ao seu art. 

1.025 é aquela compatível com a missão constitucional atribuída ao 

Superior Tribunal de Justiça, isto é, a de uniformizar a interpretação das 

leis federais em grau recursal nas causas efetivamente decididas pelos 

Tribunais da República (CR, art. 105, III), não podendo, portanto, 

sofrer modifi cação por legislação infraconstitucional. Disso decorre, 

por conseguinte, que o comando contido no art. 1.025 do CPC/2015 

está adstrito à questão exclusivamente de direito, é dizer, aquela que 

não imponha a esta Corte a análise ou reexame de elementos fáticos-

probatórios, providência que lhe permanece interditada, em virtude do 

delineamento constitucional de sua competência. Precedentes.

VI – Extrai-se dos julgados deste Superior Tribunal sobre a 

matéria que o reconhecimento de eventual violação ao art. 1.022 
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do CPC/2015 dependerá da presença concomitante das seguintes 

circunstâncias processuais: i) oposição de embargos de declaração, na 

origem, pela parte interessada; ii) alegação de ofensa a esse dispositivo, 

nas razões do recurso especial, de forma clara, objetiva e fundamentada, 

acerca da mesma questão suscitada nos aclaratórios; iii) publicação 

do acórdão dos embargos sob a vigência do CPC/2015; e iv) os 

argumentos suscitados nos embargos declaratórios, alegadamente não 

examinados pela instância a quo, deverão: iv.i) ser capazes de, em tese, 

infi rmar as conclusões do julgado; e iv.ii) versar questão envolvendo 

matéria fático-probatória essencial ao deslinde da controvérsia.

VII – In casu, verifi ca-se a ausência de pronunciamento da Corte 

de origem a respeito de matéria fática relevante.

VIII – Recurso especial provido para determinar o retorno dos 

autos à origem, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial para 

determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, 

Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 22.3.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto por Nara Maria Ferreira Lopes e Outros contra acórdão prolatado, 

por unanimidade, pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no 

julgamento de agravo de instrumento, assim ementado (fl s. 705/706e):

Tributário. Execução fi scal. Indisponibilidade de bens e direitos do devedor 

antes da citação. Utilização cautelar do Bacenjud. Necessidade de comprovação 
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da ineficácia da medida em se aguardar a ordem processual. Proventos de 

aposentadoria. Impenhorabilidade. Agravo de instrumento provido.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede execução 

fi scal, determinou a penhora de bens e direitos porventura existentes em nome 

do devedor, especialmente via Sistema BacenJud antes da citação.

2. O STJ decidiu que não há empecilho à utilização do sistema do BacenJud 

cautelarmente, determinando-se o bloqueio dos ativos fi nanceiros até mesmo 

antes da citação do devedor conforme já se pronunciou o STJ, em sede de recurso 

repetitivo julgado na forma do art. 543-C do CPC (REsp 1.184.765/PA). Essa medida 

seria decorrente do poder geral de cautela.

3. Tal uso prévio e cautelar do sistema, entretanto, não prescinde da 

demonstração pelo credor de que existe o risco de inutilidade do bloqueio se 

somente efetivado após a citação, o que não ocorreu na hipótese. Do contrário, 

estar-se-ia legitimando a inversão do sistema processual que, como regra, 

oferece ao devedor à oportunidade de pagar antes da utilização de medidas de 

constrição patrimonial pelo Judiciário. Precedente: (TRF5 - Quarta Turma, AG 

00088629020144050000, Des. Federal Ivan Lira de Carvalho, DJE 22.01.2015).

4. “Não se legitima, pois, a ordem de constrição quando ausente qualquer 

fundamentação fática (art. 93, IX, da CF/1988), do contrário se estaria 

chancelando a fi gura da (medida de) indisponibilidade automática como mera 

decorrência do simples recebimento da inicial”. (TRF5 - Segunda Turma, AG 

00099540620144050000, Des. (a) Federal Conv. Cíntia Menezes Brunetta, DJe 

21.03.2015).

5. Quanto à participação dos agravantes, na qualidade de corresponsáveis, 

no polo ativo da ação de execução fi scal, observa-se que seus nomes constam 

na CDA, de modo que devido o prosseguimento da ação de cobrança em seu 

desfavor.

6. Hipótese em que a penhora realizou-se antes da citação dos corresponsáveis, 

ora agravantes.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para determinar o 

levantamento de bloqueios das contas bancárias das partes agravantes.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 721/727e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Art. 1.022, II, do CPC/2015 – “Os embargos de declaração opostos pelos 

Recorrentes não poderiam ter sido rejeitados, na medida em que as omissões ali 

denunciadas revelam-se absolutamente claras. Ao manejar o referido agravo de 

instrumento, os ora Recorrentes defenderam que: (i) as decisões de fl s. 265/269 
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e 484/495 não podem alcançá-los para fi ns de preclusão, porquanto jamais 

haviam sido citados na condição de responsáveis, mas, tão somente, intimados 

para propósitos específicos; (ii) a decisão de fls. 555/565, que declarou a 

nulidade formal da inclusão dos Recorrentes na CDA, por falta de fundamento 

legal, não foi impugnada oportunamente pela Fazenda Nacional, tornando-

se defi nitiva por força da preclusão; (iii) caso superada a nulidade formal da 

CDA, os Recorrentes se retiraram da empresa devedora muito antes da alegada 

dissolução irregular, fundamento este utilizado pela Fazenda Nacional para 

requerer o redirecionamento da cobrança (petição de fl s. 529/533). Acontece 

que, ao apreciar o agravo de instrumento, certamente por engano, a Corte 

Regional tratou como se o pleito dos Recorrentes dissesse respeito à nulidade da 

penhora, matéria esta que sequer havia sido objeto do recurso, apenas fazendo 

breve menção ao último (iii) dos três fundamentos acima mencionados. [...] 

Há de se ressaltar que o enfrentamento das questões suscitadas nos embargos 

de declaração é imprescindível ao deslinde da controvérsia, porquanto seu 

acolhimento implica a exclusão dos Recorrentes do polo passivo da execução 

fi scal” (fl s. 733/734e);

II. Arts. 505 e 507 do CPC/2015 – “No caso concreto, foi proferida 

decisão, nos autos da execução fi scal (fl s. 555/565), declarando a nulidade da 

inclusão do nome dos Recorrentes na CDA, porquanto procedida sem qualquer 

amparo legal, razão pela qual foi rechaçada responsabilização dos Recorrentes 

pelos débitos da pessoa jurídica. [...] Contra a decisão acima transcrita, a 

Fazenda Nacional, apesar de regularmente intimada, não interpôs recurso, vindo 

ela a se tornar defi nitiva, por forca da preclusão (arts. 505 e 507, do CPC/2015). 

Ocorre que, posteriormente, o ilustre magistrado de piso autorizou o bloqueio 

de contas dos Recorrentes, sob o argumento de que a legitimidade passiva 

destes já teria sido anteriormente reconhecida nos autos, através das decisões 

de fl s. 265/269 e 484/495. Ainda segundo o magistrado ‘a quo’, a decisão de fl s. 

555/565, que afastou a responsabilidade dos Recorrentes, por vício formal da 

CDA, teria incorrido em erro material, por supostamente ignorar a existência 

das decisões passadas (fl s. 265/269 e 484/495), sobre as quais teria se operado 

a preclusão. Com o devido respeito, salta aos olhos o equívoco! Renovando-se 

as vênias, é evidente que não há que se fala em preclusão contra os Recorrente, 

mas, pelo contrário, em seu favor! [...] A uma, porque, à época em que proferidas 

as decisões de fl s. 265/269 e 484/495, os Recorrentes não haviam sido citados 

na qualidade de responsáveis tributários, mas, tão somente, intimados para fi ns 
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específi cos (indicação de bens em nome da empresa devedora). [...] A duas, pois, 

mesmo que os Recorrentes houvessem sido citados (não foram), ainda assim 

não haveria que se falar em preclusão em seu desfavor, na medida em que a 

decisão de fl s. 555/565, que indeferiu sua inclusão no polo passivo do feito, o fez 

por fundamento distinto do que havia sido enfrentado pelas decisões anteriores 

(fl s. 265/269 e 484/495)” (fl s. 735/737e); e

III. Art. 135, III, do CTN – “De toda forma, ainda que a matéria referente 

à ilegitimidade passiva dos Recorrentes pudesse ser revisitada, o que se admite 

para argumentar, volta-se a destacar que apenas os diretores com mandato 

à época da dissolução irregular poderiam ser responsabilizados, jamais os 

Recorrentes, que se retiraram da sociedade bem antes do encerramento de suas 

atividades (fato este incontroverso, diga-se logo, uma vez que admitido pela 

própria Fazenda Nacional). [...] No caso, é incontroverso que os Recorrentes 

não mais possuíam qualquer vinculação com a empresa executada desde outubro 

de 2005, ocasião em que ela se encontrava em plena atividade, estabelecida em 

seu tradicional endereço, possuindo patrimônio para garantir a execução fi scal 

em referência. Nesse sentido, há nos autos petição da Fazenda Nacional (fl s. 

529/533) admitindo que a empresa executada encerrou suas atividades após a 

retirada dos Recorrentes de sua direção. No mesmo expediente, a FN requereu 

o redirecionamento da cobrança contra os novos administradores da empresa 

devedora (Bruno Neves Silva e Eduardo Tavares Ferreira Filho), responsáveis 

por sua dissolução irregular, pedido este deferido magistrado de primeiro grau 

(decisão de fl s. 550/565)” (fl s. 739e e 741e).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 747/752e), nas quais se alega, 

preliminarmente, a imprescindibilidade de reexame probatório, e, no mérito, a 

necessidade de manutenção do acórdão recorrido.

O recurso foi admitido à fl . 754e.

Em 07.03.2018, foi protocolada petição (n. 00105598/2018, fl s. 776/789e), 

mediante a qual os Recorrentes informam a superveniente prolação de decisão 

interlocutória, pelo juízo de primeiro grau, excluindo-os do polo passivo da 

presente execução. Tal decisão foi objeto de embargos de declaração pelos 

executados, os quais foram acolhidos para determinar o cancelamento das 

constrições efetivadas, e rejeitados aqueles opostos pela Fazenda Nacional que, 

no momento, aguarda intimação.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): 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.

Inicialmente, anoto que as informações trazidas aos autos após a inclusão 

em pauta não obstam ao julgamento do feito. Isso porque, primeiramente, a 

petição limita-se a comunicar os supervenientes fatos processuais ocorridos na 

origem, sem formular nenhum pedido de adiamento ou de prejudicialidade. Ademais, 

conforme noticiado pelos próprios Recorrentes, pende ainda, em primeiro grau, 

a intimação da Fazenda Nacional, a qual poderá, eventualmente, impugnar a 

decisão interlocutória que excluiu os executados do polo passivo da execução e 

determinou o levantamento das penhoras.

No mais, consigno que o Recurso Especial acha-se hígido para julgamento, 

porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e ausentes questões 

prejudiciais a serem examinadas.

Os Recorrentes sustentam a existência de omissões no acórdão impugnado 

não supridas no julgamento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a 

oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

A omissão, defi nida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão 

deixar de se manifestar sobre tese fi rmada em julgamento de casos repetitivos 

ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

O atual Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que 

incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1º, no sentido 

de não se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou 

à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 

decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados;  iii) invoca motivos 

que se prestariam a justifi  car qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os 

argumentos deduzidos  no processo capazes de, em tese, infi rmar a conclusão 

adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem 

identifi car seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob 

julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e vi) deixa de seguir enunciado de 
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súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil 

de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos 

que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado 

embargado. Nesse sentido, confi ra-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa 

Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infi rmar 

a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada fundamentada a 

decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que 

sejam capazes, por si sós e em tese, de infi rmar a conclusão que embasou a 

decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante 

da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos 

embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por 

exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado 

a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto 

normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos 

levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na 

decisão.

(Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. pp. 1.249-1.250 - destaque no original).

Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

Processual Civil. Embargos de declaração em mandado de segurança 

originário. Indeferimento da inicial. Omissão, contradição, obscuridade, erro 

material. Ausência.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-

se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir 

a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo 

dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infi rmar a conclusão 

adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente 

mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência 

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações 
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intentadas objetivam, ao fi nal, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja 

constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em 

virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016 

- destaquei).

Ademais, o vigente Estatuto Processual admite o denominado 

prequestionamento fi cto, é dizer, aquele que se consuma “[...] com a mera oposição 

de aclaratórios, sem que o Tribunal a quo tenha efetivamente emitido juízo de 

valor sobre as teses debatidas” (AgRg no REsp 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, 1ª T., DJe 21.06.2016), nos seguintes termos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o 

embargante suscitou, para fi ns de pré-questionamento, ainda que os embargos 

de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere 

existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Anote-se, entretanto, que “é firme o posicionamento deste Tribunal 

Superior segundo o qual não é admissível o prequestionamento ficto aos 

processos julgados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973” (AgInt 

no REsp 1.409.731/AP, de minha relatoria, 1ª T., DJe 07.11.2017). Na mesma 

esteira, confi ram-se ainda: STF, ARE 960.736 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de 

Moraes, 1ª T., DJe 28.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.060.235/SP, Rel. Min. 

Assusete Magalhães, 2ª T., DJe 1º.12.2017; AgInt no REsp 1.298.090/RJ, Rel. 

Min. Gurgel de Faria, 1ª T., DJe 13.11.2017.

No entanto, na linha da orientação adotada por este Superior Tribunal, 

somente se poderá considerar prequestionada a matéria especifi camente alegada 

– de forma clara, objetiva e fundamentada – e reconhecida a violação ao art. 

1.022 do CPC/2015, como o demonstram os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. 

Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Demora no restabelecimento do 

serviço. Responsabilidade civil. Danos morais. Ausência de prequestionamento. 

Súmula 282/STF. Prequestionamento ficto. Ausência de preenchimento dos 

requisitos previstos no art. 1.025 do CPC/2015. Controvérsia resolvida, pelo 
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Tribunal de origem, à luz das provas dos autos. Impossibilidade de revisão, na via 

especial. Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 14.12.2016, que, por 

sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do 

CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravante 

contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência da 

interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de 9 (nove) dias, após a 

ocorrência de um temporal no Município de São Sepé/RS. O acórdão do Tribunal 

de origem reformou a sentença que julgara improcedente a ação, condenando a 

ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais).

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor 

sobre os arts. 2º da Lei n. 9.427/1996 e 29, I, da Lei n. 8.987/1995, a pretensão 

recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de 

prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial 

–, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível 

o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 

federal suscitada”), na espécie.

IV. Na forma da jurisprudência, “a admissão de prequestionamento ficto (art. 

1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada 

violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verifi car 

a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar 

ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (STJ, REsp 1.639.314/

MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10.04.2017).

[...]

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 03.08.2017, DJe 16.08.2017 - destaquei).

Civil. Processual Civil. Recurso especial. Inventário. Liquidação parcial de 

sociedade limitada. Participação nos lucros proporcionais às cotas inventariadas. 

Herdeiros sócios em condomínio. Cabimento. Prescrição do direito. Não 

ocorrência.

[...]

04. A admissão de prequestionamento fi cto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso 

especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do 

CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verifi car a existência do vício 

inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de 

grau facultada pelo dispositivo de lei.
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[...]

06. Recurso especial não provido.

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

04.04.2017, DJe 10.04.2017, destaquei).

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

Civil de 2015. Aplicabilidade. Violação ao art. 1.022 do Código de Processo 

Civil. Súmula 284/STF. Concessão de provimento de urgência. Recurso especial. 

Descabimento. Súmula 735/STF Argumentos insufi cientes para desconstituir a 

decisão atacada. Aplicação de multa. Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil 

de 2015. Descabimento.

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. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil 

de 2015.

II - Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, do Código de 

Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não 

demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório 

ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde da 

controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, 

aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.

[...]

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.664.063/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 

19.09.2017, DJe 27.09.2017 - destaquei).

Por outro lado, se é correto que o novo Código de Processo Civil ampliou 

a possibilidade de reconhecer o prequestionamento nas situações que indica, não 

menos certo é que a exegese a ser dispensada ao seu art. 1.025 é aquela compatível 

com a missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, isto é, a 

de uniformizar a interpretação das leis federais em grau recursal nas causas 

efetivamente decididas pelos Tribunais da República (CR, art. 105, III), não 

podendo, portanto, sofrer modifi cação por legislação infraconstitucional.

Disso decorre, por conseguinte, que o comando contido no art. 1.025 

do CPC/2015 está adstrito à questão exclusivamente de direito, é dizer, 

aquela que não imponha a esta Corte a análise ou reexame de elementos 

fáticos-probatórios, providência que lhe permanece interditada, em virtude do 

delineamento constitucional de sua competência.
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A esse respeito, adverte o professor Cassio Scarpinella Bueno:

O prezado leitor poderá objetar que o art. 1.025 só terá aplicação quando 

o STF ou STJ considerarem existentes os vícios que motivaram a apresentação 

dos declaratórios e, nesse sentido, que os embargos de declaração foram 

indevidamente inadmitidos ou rejeitados. De fato, prezado leitor, é o que está 

escrito, com todas as letras no dispositivo ora examinado. Contudo, em tais casos, 

o mais adequado é que o recurso especial (ou, até mesmo, o recurso extraordinário) 

fosse acolhido por violação a algum inciso do art. 1.022, por haver nele error in 

procedendo e que houvesse determinação para que outra decisão fosse proferida 

com a superação ou a correção daqueles vícios.

É que a causa tem que ser efetivamente decidida para o cabimento dos recursos 

especial e extraordinário (sempre os incisos III do art. 102 e 105 da CF), não bastando 

que seja suposto, no acórdão recorrido, o que deveria ter sido decidido, mas não o foi. 

Tanto o acórdão não decidiu, como deveria ter decidido, que a aplicação do art. 

1.025 supõe que o STF ou o STJ “considere existentes erro, omissão, contradição 

ou obscuridade”, isto é, ao menos um dos vícios que motivaram a apresentação 

dos declaratórios.

Importa, pois, que pensemos no recurso especial e no recurso extraordinário 

no seu ambiente adequado, para afastar a concepção, errada, de que os 

Tribunais Superiores, quando o julgam, agem (ou podem agir) como se fossem 

um mera nova instância recursal. Eles não são – e não podem ser tratados 

como se fossem – uma terceira ou quarta instância.

[...]

A redação do art. 1.025, mesmo para quem não queira ver nela alteração que 

justifi que sua inconstitucionalidade formal, destarte, só acaba por aprimorar o 

ritual de passagem a que fi z referência de início, transportando indevidamente 

para os Tribunais Superiores o ônus de defi nir o que foi e o que não foi suscitado 

para, verificando o que não foi decidido, embora indevidamente, entender 

cabíveis recursos que, de acordo com a CF, pressupõem “causa decidida”.

(Manual de Direito Processual Civil. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. pp. 741-742 

- destaquei).

Semelhante compreensão expressa o Ministro Eduardo Ribeiro, verbis:

Sendo certo que o cabimento de extraordinário e especial acha-se previsto 

na Constituição e que, como já frisado, a exigência do prequestionamento resulta 

exatamente do que nela se acha prescrito, não há como dispensá-lo.

[...]

Verifi ca-se que, da Súmula 356, nos termos em que tem sido entendida, e do 

art. 1.025 do CPC/2015, resultaria, em última análise, que o prequestionamento 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

264

pode ser dispensado. Com efeito, se o acórdão dos embargos de declaração não 

supriu, se for o caso, a omissão, a matéria persistirá como não tendo sido objeto 

de decisão. Por conseguinte, continuará a não haver o prequestionamento. Não 

se percebe, aliás, por que exigir-se a interposição de declaratórios, quando de todo 

irrelevante o que deles possa advir com relação ao ponto.

E mais, onde se encontrará amparo constitucional para ter-se o cabimento 

do extraordinário e do especial condicionado à manifestação de tais embargos? 

Seja-nos escusado insistir em que o cabimento daqueles recursos, sendo 

constitucionalmente regulado, não se expõe a ser modifi cado por lei ordinária.

Em vista do exposto, forçoso concluir que o Código de Processo Civil, embora 

admitindo a necessidade de prequestionamento, corretamente entendido como 

exame da matéria pelo acórdão recorrido, contraditoriamente teve-o como 

dispensável nas duas hipóteses examinadas. E, o que é mais grave, infringindo a 

Constituição, em que se encontra o legítimo fundamento para tê-lo como requerido, 

reputou dispensável nos casos apontados, o que não é dado à lei ordinária fazer.

(O Prequestionamento e o novo CPC. In Revista de Processo. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. Ano 41, vol. 256. Junho de 2016. pp. 177-178 - destaquei).

Acolhendo esse entendimento, julgados de ambas as Turmas da 1ª Seção:

Processual Civil e Tributário. Existência de lei estadual que estabelece a 

sujeição passiva da sociedade empresária consumidora. Prova de pagamento. 

Controvérsias. Relevância. Art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015. Violação.

1. Por força dos arts. 489, § 1º, 927, § 1º, e 1.022, parágrafo único, do CPC/2015, 

os órgãos judiciais estão obrigados a manifestar-se, de forma adequada, 

coerente e sufi ciente, sobre as questões relevantes suscitadas para a solução 

das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os 

argumentos capazes de, em tese, infi rmar a conclusão adotada pelo julgador, de 

modo que, se a integração pedida por meio dos aclaratórios é negada pelo órgão 

julgador, há violação dos referidos dispositivos.

2. Hipótese em que está caracterizada a violação do parágrafo único do art. 

1.022 do CPC/2015, pois o teor do acórdão recorrido revela não terem sido 

analisadas de forma adequada as controvérsias sobre a existência de lei estadual 

que atribui sujeição passiva tributária à sociedade empresária consumidora e 

sobre a existência, em mandado de segurança, de prova do pagamento a menor 

do ICMS para fi ns de aferição de eventual decadência tributária.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.665.055/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 

10.10.2017, DJe 15.12.2017 - destaquei).
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Processual e Administrativo. Recursos especiais. Ofensa ao art. 535 do CPC/1973 

(art. 1.022 do CPC/2015). Acolhimento da preliminar do INSS. Desacolhimento 

da preliminar da União. Prescrição. Aplicação do Decreto n. 20.910/1932. Coisa 

julgada trabalhista. Execução individual de tutela coletiva trabalhista. Tese do 

INSS não apreciada. Matérias fáticas não abordadas. Devolução à origem.

1. Tanto o Recurso Especial quanto o acórdão dos Embargos de Declaração são 

regidos pelo Código de Processo Civil de 2015.

Preliminares de violação do art. 1.022 do CPC/2015

2. Na preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 do INSS, são aventadas 

as seguintes omissões: “O v. julgado é omisso e obscuro. Utilizou-se de voto 

proferido em outro processo. Não analisou a questão da falta de citação do INSS 

na ação trabalhista n. 8.157/97 o que por si só inviabilizaria que o Ente Público 

fosse incluído no polo passivo da demanda ordinária. Não analisou a prescrição 

em relação ao INSS que não participou e jamais foi citado na ação trabalhista 

n. 8.157/97. Não analisou o fato de que a despeito da ação trabalhista ter sido 

ajuizada em 1997, a parte autora se encontrava redistribuída ao INSS desde 1991. 

Desta forma, como poderia ter sido interrompida a prescrição em relação ao 

INSS? Não analisou as peculiaridades do caso que implicariam na improcedência 

da ação.”

3. O acórdão que apreciou os Embargos de Declaração, por sua vez, examinou 

a questão sob a ótica de legitimidade passiva: “quanto à falta de sua citação na 

ação trabalhista, sendo ilegítima para fi gurar no pólo passivo, verifi co que o fato 

do INSS não ter feito parte da relação não lhe retira qualquer responsabilização, 

na medida em que são direitos incorporados ao patrimônio do servidor. Assim, 

acolho os declaratórios do INSS para acrescer a fundamentação acima ao acórdão 

embargado.”

4. Não obstante a previsão do art. 1.025 do CPC/2015 de que “consideram-se 

incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou”, tal dispositivo legal 

merece interpretação conforme a Constituição Federal (art. 105, III) para que 

o chamado prequestionamento fi cto se limite às questões de direito, e não às 

questões de fato.

5. Não há, portanto, como presumir, com base no art. 1.025 do CPC/2015, os fatos 

trazidos em Embargos de Declaração como ocorridos, sob pena de extrapolação 

da competência constitucional do STJ de intérprete da legislação federal 

infraconstitucional, fundamento este que dá suporte ao previsto na Súmula 7/STJ 

(“a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial”) e afasta a 

possibilidade de o STJ infi rmar as premissas fáticas estabelecidas na origem.

6. Na presente hipótese, não há como abstrair, do acórdão embargado, os fatos 

alegados pela parte recorrente e que servem de premissa à tese de direito invocada.

7. Assim, merece provimento o Recurso do INSS para anular o acórdão 

dos Embargos de Declaração e devolver os autos à origem para que haja 
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pronunciamento sobre as matérias fáticas e suas repercussões jurídicas 

assinaladas nos Embargos de Declaração.

8. Com relação ao Recurso Especial da União não se constata a mesma 

nulidade no acórdão dos Embargos de Declaração. 9. Fica prejudicada a análise 

dos Recursos Especiais da União e do INSS quanto ao mérito, em razão do 

acolhimento da preliminar de nulidade apontada pelo INSS.

10. Recurso Especial do INSS provido e Recurso Especial da União desprovido 

quanto às preliminares de violação do art. 1.022 do CPC/2015. Prejudicada a 

análise das questões mérito.

(REsp 1.644.163/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 28.03.2017, DJe 19.04.2017 - destaquei).

Processual Civil e Tributário. Procedimento administrativo de controle de 

regularidade da inscrição no CNPJ. Possibilidade de decretação acautelatória da 

suspensão do registro. Contraditório diferido. Questões relevantes. Ausência de 

fundamentação. Omissão confi gurada.

1. Controverte-se o acórdão que reconheceu a possibilidade de a Receita 

Federal do Brasil declarar a inaptidão da inscrição no CNPJ de empresa que não 

comprovou a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos 

empregados em operações de comércio exterior, com base no art. 81 da Lei 

n. 9.430/1996, mas que anulou a decretação da suspensão da sua inscrição no 

referido cadastro (CNPJ), em razão de esta ter ocorrido antes do contraditório, 

o que violaria o disposto no art. 5º, IV, da CF/1988, dada a impossibilidade de 

antecipar os efeitos defi nitivos de eventual decisão pelo cancelamento do CNPJ.

2. A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração para discutir os seguintes 

pontos: a) somente a declaração de inaptidão do CNPJ importa restrições de 

caráter operacional à empresa, o que não se confunde com a mera declaração 

de suspensão do CNPJ, procedimento de efeito exclusivamente interno aos 

cadastros da Receita Federal, com amparo na Instrução Normativa SRF 200/2002, 

que, ao contrário do que teria suposto o acórdão embargado, não gera prejuízos 

à empresa, pois esta pode “seguir normalmente, (...) emitir documentos fi scais, 

comprar e vender bens móveis e imóveis, movimentar contas bancárias, fechar 

contratos de câmbio, efetuar operações de comércio exterior, enfim praticar 

todos os atos necessários à consecução do seu objeto social”; b) o art. 45 da Lei n. 

9.784/1999 e o art. 116 do CTN possibilitam a imediata suspensão da inscrição no 

CNPJ, com caráter acautelatório, corolário do poder de polícia, o que não exclui o 

contraditório.

3. O Tribunal de origem rejeitou os aclaratórios, não enfrentando essa 

argumentação, o que evidencia, nos moldes do art. 489, § 1º, do CPC/2015, vício 

de fundamentação do acórdão proferido, mormente quando se leva em conta a 

necessidade de a Corte local pronunciar-se a respeito da compatibilidade da medida 

adotada pela Receita Federal com o princípio do contraditório diferido.
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4. Recurso Especial parcialmente provido, com determinação de devolução 

dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.

(REsp 1.655.641/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 20.04.2017, DJe 05.05.2017 - destaquei).

Isso considerado, segue-se que o reconhecimento de eventual violação 

ao art. 1.022 do CPC/2015 dependerá da presença concomitante das seguintes 

circunstâncias processuais: i) oposição de embargos de declaração, na origem, 

pela parte interessada; ii) alegação de ofensa a esse dispositivo, nas razões do 

recurso especial, de forma clara, objetiva e fundamentada, acerca da mesma 

questão suscitada nos aclaratórios; iii) publicação do acórdão dos embargos 

sob a vigência do CPC/2015; e iv) os argumentos suscitados nos embargos 

declaratórios, alegadamente não examinados pela instância a quo, deverão: iv.i) 

ser capazes de, em tese, infi rmar as conclusões do julgado; e iv.ii) versar questão 

envolvendo matéria fático-probatória essencial ao deslinde da controvérsia.

Contudo, se tais requisitos estiverem preenchidos, mas os temas jurídicos 

associados aos vícios de integração apontados disserem respeito à questão 

de direito, restará, em princípio, caracterizado o prequestionamento ficto, 

possibilitando a esta Corte a análise imediata da tese, independentemente de 

pronunciamento expresso do tribunal a quo, a teor do disposto no art. 1.025 do 

CPC/2015.

Desse modo, transpondo essas premissas para o caso concreto, verifi ca-se 

que, apesar de os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 terem sido atendidos, os 

embargos de declaração veiculam aspectos de índole fático-probatória, motivo 

pelo qual impõe-se o retorno dos autos à origem.

Com efeito, o recurso integrativo foi oposto a fi m de que a instância 

ordinária se pronunciasse sobre as seguintes questões: i) no bojo da execução 

fi scal, haveria decisão declarando a nulidade da inclusão dos Recorrentes na 

CDA e indeferindo a sua citação, a qual teria, alegadamente, restado irrecorrida 

pela Fazenda Nacional, acarretando preclusão favorável aos executados; e 

ii) os Recorrentes teriam se retirado da direção da empresa devedora muito 

antes da apontada dissolução irregular, inviabilizando, no seu entender, o 

redirecionamento da execução.

Observo tratar-se de questões relevantes, oportunamente suscitadas e que, 

se acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. 

Ademais, a não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e 
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infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância 

extraordinária.

Importante registrar que, embora conste do recurso especial matéria de 

mérito relativa ao redirecionamento da execução fi scal segundo a disciplina 

do art. 135, III, do CTN (fl s. 739/741e), tema esse afetado à sistemática dos 

recursos repetitivos (Tema n. 981), mostra-se crucial a prévia manifestação da 

Corte de origem sobre os pontos fáticos omissos, decisivos para o acerto na 

solução da causa, como também para, eventualmente, nortear a aplicação da tese 

a ser fi rmada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 ao caso concreto.

Por fi m, embora a noticiada exclusão dos Recorrentes do polo passivo 

do executivo fi scal e do cancelamento das constrições, por decisão passível de 

recurso em primeiro grau, não prejudiquem, nesta fase processual, o julgamento 

do feito, tais aspectos podem, eventualmente, ao retorno dos autos, ser sopesados pelo 

próprio tribunal de origem, conforme entender de direito.

Isto posto, dou provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno 

dos autos ao tribunal a quo, a fi m de que sejam supridas as omissões indicadas.

Prejudicada a análise das demais questões trazidas no especial.

É o voto.



Segunda Turma





AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1.433.756-DF (2017/0049977-4)

Relator: Ministro Og Fernandes

Agravante: Yaili Jimenez Gutierrez

Agravante: Anaisa Romero Saname

Agravante: Yanelis Miranda Herrera

Agravante: Beatriz Milagros Dotres Rodriguez

Agravante: Arnoldo Arsenio Arias Gonzalez

Advogado: Erfen José Ribeiro Santos e outro(s) - DF026784

Agravado: União

Agravado: República de Cuba

Agravado: Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS

EMENTA

Processo Civil. Administrativo. Agravo de instrumento. Decisão 

proferida por Juiz Federal de Primeiro Grau. Recurso. Art. 1.027, II, 

“b”, do CPC/2015. Competência do Superior Tribunal de Justiça 

para processar e julgar o agravo de instrumento interposto. Médicos 

intercambistas. Leis n. 12.871/2013 e n. 13.333/2016. Contratos 

individuais. Renovação automática. Descabimento. Deliberação da 

Coordenadoria do Programa “Mais Médicos” do Brasil. Conveniência 

e oportunidade da Administração Pública. Ausência de razões do 

alegado discrímen. Teoria dos motivos determinantes. Descabimento. 

Agravo de instrumento não provido.

1. O art. 109, II e III, da Constituição Federal, consigna que 

compete ao juiz federal processar e julgar, em primeiro grau, as causas 

entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou 

pessoa domiciliada ou residente no país, devendo o recurso ordinário 

interposto nessa causa ser dirigido diretamente ao STJ.

2. Nos termos do disposto pelo art. 1.027, II, “b”, do Código 

de Processo Civil de 2015, compete ao Superior Tribunal de Justiça 

o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão 

interlocutória, proferida por juiz federal de primeira instância, em 

processo em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou 
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organismo internacional e, de outro, município ou pessoa residente ou 

domiciliada no País.

3. A Lei n. 12.871/2013 dispensou a revalidação do diploma 

e previu a concessão de visto temporário ao médico intercambista 

durante os três primeiros anos de participação no programa e a Lei 

n. 13.333/2016 prorrogou por 3 (três) anos o prazo de dispensa da 

revalidação do diploma e do visto temporário, mas nada dispôs sobre 

a renovação automática dos contratos individuais.

4. Os critérios estabelecidos na legislação de regência acima 

citada são claros e objetivos, sendo certo, ainda, competir à 

Coordenadoria do Programa “Mais Médicos” do Brasil a deliberação 

sobre a continuidade ou não dos profi ssionais no desempenho de 

suas atividades no território nacional, resolvendo-se a questão pela 

conveniência e oportunidade da Administração Pública.

5. Ainda que se houvesse de invocar a teoria dos motivos 

determinantes, como bem ressaltado pela decisão de primeiro grau, 

no caso em exame sequer “está claro nos autos a razão pela qual não 

fora oportunizada aos médicos cubanos a possibilidade de renovação 

do vínculo ao Programa Mais Médicos” e, dessa forma, ainda nem 

é possível antever as razões do suposto discrímen, motivo pelo qual 

“seria temerário presumir em juízo de cognição sumária a ofensa ao 

princípio da isonomia, não havendo, portanto, substrato para que o 

Judiciário controle a legitimidade do ato”.

6. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros 

Francisco Falcão (Presidente) e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

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

Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Yaili Jimenez Gutierrez.
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Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Anaisa Romero 

Saname.

Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Yanelis Miranda 

Herrera.

Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Beatriz Milagros 

Dotres Rodriguez.

Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Arnoldo Arsenio Arias 

Gonzalez.

Dr. Saulo Lopes Marinho, pela parte agravada: União.

Brasília (DF), 03 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 9.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de agravo de instrumento, com 

pedido de liminar, interposto por Yaili Jimenez Gutierrez e outros, com fulcro 

nos arts. 1.015, 1.027, § 1º, e 1.028 do CPC/2015, contra decisão do Juiz da 14ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que indeferiu a tutela de 

urgência requerida nos autos do Processo n. 0073157-64.2016.4.01.3400.

Colhe-se dos autos que os ora agravantes ajuizaram ação ordinária contra a 

União com vistas à declaração de inexistência de relação jurídica que os submeta 

ao acordo fi rmado entre a União, a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) e o Governo de Cuba, assegurando-se a sua permanência no Programa 

Mais Médicos para o Brasil, nas mesmas condições de trabalho dos demais 

médicos nacionais e estrangeiros, com o recebimento integral da remuneração.

A referida ação foi originariamente ajuizada perante a 14ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo o Juiz de primeiro grau indeferido o 

pedido de tutela de urgência.

Contra a aludida decisão, a parte autora interpôs o presente agravo de 

instrumento, requerendo, em suma (e-STJ, fl s. 11-12):

Seja declarada a inexistência de relação jurídica válida que submeta a parte 

Autora, ora Agravante, aos termos do arranjo jurídico celebrado entre a União 

Federal e a OPAS para benefi ciar o Governo de Cuba, através do qual houve sua 
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adesão ao “Programa Mais Médicos para o Brasil”, permitindo sua permanência 

no referido projeto, nas mesmas condições que os demais médicos estrangeiros, 

sem necessidade de fi rmar qualquer outro instrumento aditivo, seja com Governo 

Cubano e seus órgãos, seja com a OPAS; Seja assegurado, até decisão fi nal de 

mérito, a mantença da parte Autora, ora Agravante, no “Programa Mais Médicos 

para o Brasil”, nas mesmas condições, ou seja, atendendo à mesma comunidade 

com as mesmas condições de trabalho dos demais médicos aderentes ao projeto, 

sejam nacionais ou estrangeiros, garantindo o recebimento do valor total da 

chamada bolsa formação, ou seja R$ 10.482,93 (dez mil, quatrocentos e oitenta 

e dois reais e noventa e três centavos), valor idêntico ao que recebem os demais 

médicos estrangeiros.

Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso 

para reformar a decisão atacada e determinar o deferimento da tutela de urgência 

nos termos acima referidos.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (e-STJ, fl s. 186-

188), tendo a parte agravante interposto embargos de declaração (e-STJ, fl s. 

191-200).

O MM. Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

prestou informações (e-STJ, fl s. 207-320).

A União ofereceu impugnação aos embargos de declaração (e-STJ, fl s. 

323-324).

Os embargos de declaração interpostos pela parte agravante foram 

rejeitados (e-STJ, fl s. 327-329).

Com vista dos autos, o Ministério Público Federal pugna pelo não 

provimento do agravo.

A União oferece contrarrazões ao agravo de instrumento (e-STJ, fls. 

341-356), alegando inexistir afronta ao princípio da isonomia, tendo a decisão 

recorrida interpretado corretamente o alcance da Lei n. 13.333/2016. Argumenta 

que, se o Judiciário examinar o mérito da questão, isso corresponderia a uma 

ofensa à tripartição dos poderes, além de conduzir a eventual responsabilização 

internacional do Brasil.

Defende a inexistência de vínculo contratual entre a União e o médico 

intercambista de nacionalidade cubana, descabendo falar em relação trabalhista 

no caso em exame. Requer o não provimento do agravo de instrumento.

A União junta memoriais escritos (e-STJ, fl s. 361-366), reiterando o 

pedido de não provimento do agravo interposto.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Com efeito, por ocasião do 

indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, assim consignei 

(e-STJ, fl s. 187-188):

Inicialmente, destaco ser cabível o presente agravo de instrumento, nos termos 

do disposto no art. 1.027, II, “b”, do novo Código de Processo Civil, segundo o qual 

compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de agravo de instrumento 

interposto contra decisão interlocutória, proferida por juiz federal de primeira 

instância, em processo em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro 

ou organismo internacional e, de outro, município ou pessoa residente ou 

domiciliada no País.

Outrossim, nos termos do art. 109, II e III, da Constituição Federal, compete 

ao juiz federal processar e julgar, em primeiro grau, as causas entre Estado 

estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou 

residente no país, devendo o recurso ordinário interposto nessa causa ser dirigido 

diretamente ao STJ.

De outro lado, é cediço que, no Superior Tribunal de Justiça, os pedidos de 

urgência são cabíveis apenas para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, 

para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de competência desta 

Corte, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações – fumus boni iuris, consubstanciado na elevada 

probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação – e o perigo de lesão 

grave e de difícil reparação ao direito da parte – periculum in mora.

No caso, a despeito dos argumentos deduzidos pelos ora agravantes, em 

uma análise perfunctória dos autos, não vislumbro a presença dos pressupostos 

autorizadores da medida de urgência, mostrando-se concernentes os 

fundamentos adotados pela decisão agravada, a qual foi proferida nos seguintes 

termos (e-STJ, fl s. 164-165):

Não está claro nos autos a razão pela qual não fora oportunizada aos 

médicos cubanos a possibilidade de renovação do vínculo ao Programa 

Mais Médicos. Logo, não sendo possível antever as razões do discrimen, 

seria temerário presumir em juízo de cognição sumária a ofensa ao princípio 

da isonomia, não havendo, portanto, substrato para que o Judiciário 

controle a legitimidade do ato.

A prorrogação dos prazos de revalidação do diploma (art. 16 da Lei 

n. 12.871/2013) e do visto temporário (art. 18 da Lei n. 12.871/2013) dos 

médicos intercambistas do programa mais médicos, levada a efeito pela Lei 

n. 13.333/2016, em nada interfere na presente decisão, pois a prorrogação 

pressupõe o direito de participação no programa, o qual, na espécie, carece 

de verossimilhança.
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Prejudicada a análise do regime jurídico aplicável ao intercambista 

cubano, no que se inclui a questão remuneratória.

Com efeito, nada nos autos demonstra a existência de elementos em contrário 

ao consignado na decisão agravada.

Ante o exposto, indefi ro o pedido de antecipação de tutela recursal.

Inexiste qualquer elemento novo nos autos que seja apto para alterar o 

entendimento acima manifestado, sendo relevante, nesse particular, transcrever 

excerto da manifestação do Ministério Público Federal (e-STJ, fl s. 335-336):

No mérito, o agravo não deve ser provido pelas razões a seguir expostas.

Pressupõe a antecipação dos efeitos da tutela a conjugação simultânea de 

elementos como a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris), constante 

na probabilidade de êxito na demanda e a presença de lesão grave ou de difícil 

reparação (periculum in mora).

In casu, não trouxeram as agravantes elementos sufi cientes que comprovem 

o direito alegado de renovação do vínculo com o Programa Mais Médicos, 

permitindo-lhes a permanência no projeto, nas mesmas condições dos demais 

médicos estrangeiros, sem a necessidade de fi rmar qualquer outro instrumento 

aditivo seja com o Governo Cubano e seus órgãos, seja com a OPAS.

Tem-se, pelo contrário, que o perfi l temporário da contratação encontra-se 

expressamente defi nido no art. 14 da Lei Federal n. 12.871/2013, o qual estabelece 

o prazo de 3 (três) de duração do vínculo com o programa, prorrogável por igual 

período, no caso em que ofertadas de outras modalidades de formação.

Pelo disposto no art. 18, da Lei Federal n. 12.871/2013 será concedido ao 

médico intercambista visto temporário pelos 3 (três) anos, prorrogáveis por igual 

período na situação descrita anteriormente, mediante declaração da coordenação 

do Projeto, sendo vedada a conversão de visto temporário em defi nitivo.

Ou seja, a análise perfunctória dos autos não permite presumir as razões de 

descímen, segundo as quais deixou de ser renovado o vínculo das agravantes no 

Programa Mais Médicos. Forçoso acreditar que o ato esteja em conformidade em 

função da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Acrescente-se que não trouxeram as agravantes fundamento suficiente 

acerca da existência de perigo de dano irreparável ou difícil reparação ou ainda 

o risco ao resultado útil do processo com a demora na concessão do provimento 

jurisdicional.

Efetivamente, a Lei n. 12.871/2013 dispensou a revalidação do diploma 

e previu a concessão de visto temporário ao médico intercambista durante 

os três primeiros anos de participação no programa e a Lei n. 13.333/2016 
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prorrogou por 3 (três) anos o prazo de dispensa da revalidação do diploma e do 

visto temporário, mas nada dispôs sobre a renovação automática dos contratos 

individuais.

Sendo assim, os critérios estabelecidos na legislação de regência acima 

citada são claros e objetivos, sendo certo, ainda, competir à Coordenadoria do 

Programa Mais Médicos do Brasil a deliberação sobre a continuidade ou não 

dos profi ssionais no desempenho de suas atividades no território nacional.

Esta Corte Superior tem corroborado o referido entendimento, como se 

deduz da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento 1.433.921/

SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, em que fi cou assentado:

Além disso, mesmo diante da alegação de que o acordo e o contrato 

celebrados entre os Agravados e Cuba afrontam a legislação brasileira, não é 

possível a suspensão da efi cácia desses pactos em sede de cognição sumária, haja 

vista virem sendo aplicados há três anos.

De outra parte, não prevendo a norma que rege a prorrogação do “Programa 

Mais Médicos” a renovação automática dos contratos, não é possível sua 

prorrogação de plano.

Por outro lado, imperioso observar que o tratamento estabelecido para os 

médicos oriundos de Cuba não resulta da legislação infraconstitucional, mas de 

acordos bilaterais fi rmados entre a República Federativa do Brasil e a República de 

Cuba, não havendo na legislação nenhum elemento que discrimine os médicos 

estrangeiros em virtude de sua origem.

No caso, os Agravados insurgem-se contra o acordo fi rmado pelo Governo do 

Brasil, pelo Governo de Cuba e pela OPAS, sendo inviável, neste exame prelibatório, 

concluir-se pela nulidade de cláusulas do acordo firmado sem prévia ouvida 

das partes. Cabe destacar, ainda, que o Brasil, em suas relações internacionais, 

orienta-se pelo princípio da independência nacional e da não-intervenção (artigo 

4º da Constituição da República), diretrizes que devem ser prestigiadas, cabendo 

a intervenção judicial em caso de ofensa ao ordenamento jurídico. Anoto que, 

eventual descumprimento de um acordo fi rmado com outro país, ainda que em 

decorrência de incompatibilidade com o ordenamento interno, poderá, inclusive, 

gerar responsabilização internacional do Estado brasileiro.

Por fi m, ainda que se considerasse que os acordos fi rmados entre Cuba, Brasil 

e OPAS são inconstitucionais e não poderiam, portanto, ter aplicação no Brasil, 

essa conclusão não implicaria a permanência dos Agravados nas condições dos 

demais médicos estrangeiros, uma vez que, invalidados os acordos, a conclusão 

lógica é que restaria invalidada a própria adesão da autora ao programa.

Frise-se, por oportuno, que, como bem ressaltado pela decisão recorrida, 

no caso em exame sequer “está claro nos autos a razão pela qual não fora 
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oportunizada aos médicos cubanos a possibilidade de renovação do vínculo ao 

Programa Mais Médicos”.

Dessa forma, ainda nem é possível antever as razões do suposto discrímen, 

motivo pelo qual “seria temerário presumir em juízo de cognição sumária a 

ofensa ao princípio da isonomia, não havendo, portanto, substrato para que o 

Judiciário controle a legitimidade do ato”.

Sendo assim, sequer se pode invocar a aplicação ao caso da teoria dos 

motivos determinantes, uma vez que não se tem suporte apto para demonstrar 

que a Administração Pública teria agido com motivação discriminatória, 

devendo ressaltar que o feito ainda se encontra na fase embrionária, por se tratar 

a decisão recorrida de indeferimento de pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.145.302-GO (2017/0188537-1)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Agravante: Cleber Airton Melo Migotto

Agravante: Henrique Jose Cruz Laender

Agravante: Joaquim Reis Dias

Agravante: Joao Batista de Almeida Moura

Advogados: Aparecido Barrios Costa - GO013881

Antônio Balian e outro(s) - GO016824

Agravado: Estado de Goiás

Procurador: Vanessa Paula de Sousa Silva Fernandes - GO019551

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. 

Embargos de declaração opostos contra decisão que, no Tribunal 
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de origem, inadmitiu o recurso especial, publicada na vigência do 

CPC/2015. Recurso manifestamente incabível, na hipótese. Art. 

1.042 do CPC/2015. Não interrupção do prazo para a interposição de 

agravo em recurso especial. Agravo em recurso especial não conhecido, 

por intempestividade. Precedentes do STJ. Agravo interno improvido.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02.10.2017, 

que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do 

CPC/2015.

II. Nos termos da jurisprudência desta Corte, fi rmada na vigência 

do CPC/1973, os Embargos de Declaração, opostos à decisão de 

inadmissibilidade do Recurso Especial, na origem, não interrompem, 

em regra, o prazo para a interposição do Agravo, único recurso cabível. 

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 462.839/RJ, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2014; AgRg 

nos EDcl no AREsp 773.886/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe de 13.04.2016; AgRg no AREsp 82.727/SP, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1º.04.2016; AgRg 

no AREsp 551.185/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

DJe de 06.10.2014.

III. Essa orientação jurisprudencial do STJ vem sendo adotada, 

em julgados do STJ, também na vigência do CPC/2015 (STJ, AgInt 

no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira 

Turma, DJe de 16.05.2017; AgInt no AREsp 1.030.934/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22.06.2017; AgInt 

no AREsp 980.304/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, DJe de 15.03.2017; AgInt no AREsp 1.075.172/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15.08.2017; 

AgInt no AREsp 999.025/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, DJe de 19.05.2017).

IV. Todavia, malgrado tal entendimento, o STJ ressalva a 

hipótese em que os Embargos de Declaração, opostos ao juízo prévio 

de admissibilidade do Recurso Especial, interrompem o prazo para 

a interposição do Agravo: quando a decisão que inadmite o Recurso 

Especial “é tão defi citária que sequer permite a interposição do agravo” 

(STJ, EAREsp 275.615/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte 

Especial, DJe de 24.03.2014), o que não ocorreu, na espécie.
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V. No caso, publicada a decisão de inadmissibilidade do Recurso 

Especial em 04.07.2016, o respectivo Agravo, interposto apenas em 

07.10.2016, é intempestivo. A oposição de Declaratórios contra a 

aludida decisão que inadmitira o Especial, em 08.07.2016, rejeitados, 

por decisão publicada em 21.09.2016, não teve o condão de interromper 

o prazo para a interposição do Agravo em Recurso Especial.

VI. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin, Og 

Fernandes e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 17.4.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Agravo interno, 

interposto por Cleber Airton Melo Migotto e Outros, em 24.10.2017, contra 

decisão proferida pela Presidente do STJ, Ministra Laurita Vaz, publicada em 

02.10.2017, assim fundamentada, in verbis:

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu 

recurso especial.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e 03, 

os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código 

de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de 

março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os 

preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
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Mediante análise dos autos, verifi ca-se que a parte Recorrente foi intimada 

da decisão agravada em 04.07.2016, sendo o agravo somente interposto em 

07.10.2016.

Dessa forma, inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 

1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.

Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de 

recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, 

os embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso 

especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, os 

seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 157.670/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe de 19.10.2012; e AgRg no Ag 1.335.961/RS, 4ª Turma, Rel. 

Min. Marco Buzzi, DJe de 27.11.2012.

Havendo prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de 

origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe 

de 15% do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo 

Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos § § 2º e 3º 

do referido dispositivo legal, ressalvada a eventual concessão da gratuidade da 

justiça.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Publique-se. Intimem-se (fl s. 919/920e).

Inconformada, sustenta a parte agravante que:

3.1 - Quanto à data em que a recorrente teria sido intimada da decisão 

agravada.

No entender da r. decisão agravada, “(...)verifi ca-se que a parte Recorrente foi 

intimada da decisão agravada em 04.07.2016, sendo o agravo somente interposto 

em 07.10.2016. (...)”, daí porque seria intempestivo o recurso apresentado pelos 

Agravantes.

Tal entendimento foi fi rmado em razão da premissa adotada pela r. decisão 

agravada no sentido de que os embargos de declaração não interrompem o 

prazo recursal.

Afinal, compulsando os autos, verifica-se a existência de duas decisões 

publicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, uma no dia 

04.07.2016 (e-STJ fl s. 806/808) e outra, em 21.09.2016 (e-STJ fl s. 830/833), que, 

respectivamente, deixou de admitir o recurso e, não conheceu dos embargos 

de declaração, ao passo que o presente agravo foi interposto no dia 07.10.2016 

(e-STJ, fl s. 847/879) observado o prazo de 15 (dias) contados da decisão publicada 

em 21.09.2016.
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O cerne da questão reside, portanto, em defi nir se os embargos opostos pelos 

Agravantes eram cabíveis e, por conseguinte, tinham o condão de interromper o 

prazo recursal e, nesse sentido, claramente equivocada a r. decisão agravada; ou, 

se de outra parte, aquela r. decisão não comportava os embargos de declaração e, 

portanto, intempestivo o agravo interposto.

3.2 - Quanto a orientação jurisprudêncial desta Corte Superior e quanto à 

vigência do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput, Código 

de Processo Civil.

Nesse sentido, cumpre observar que a r. decisão ora impugnada assentou-se 

em entendimento fi rmado em precedentes dessa E. Corte no sentido de que os 

embargos de declaração não são cabíveis contra decisão que inadmite recurso 

especial, de forma que, por esse motivo, não teria o condão de interromper o 

prazo recursal. Esta foi a razão pela qual o recurso foi considerado intempestivo.

Data máxima vênia, tal interpretação não pode ser aplicada ao caso ora em 

exame, eis que ela foi construída sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, 

quando vigente o artigo 535 do referido diploma processual, que possuía uma 

redação distinta daquela estabelecida no art. 1.022 do novo CPC, a qual permite a 

apresentação de embargos de declaração contra qualquer decisão, inclusive as de 

natureza interlocutória e monocráticas.

Por outro lado, a agravante entende que a combinação dos dispositivos do 

Código de Processo Civil mencionados na r. decisão (art. 994, VIII, c.c. os arts. 

1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput) respalda a tempestividade do recurso 

interposto.

A adequação e o cabimento dos embargos de declaração manejados pelos 

agravantes está assegurada, portanto, no art. 1.022 c/c art. 1.026, ambos do 

CPC. Estes dispositivos não deixam dúvida sobre o cabimento dos embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial, interrompendo-se o prazo para 

interposição de recurso. Confi ra-se:

(...)

Oportuno acrescentar que, o artigo 265, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, converge no sentido da interrupção do prazo, salvo quando se 

trata de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o que tampouco 

é o caso dos autos. Confi ra-se:

Art. 265. Os embargos de declaração interrompem o prazo para 

a interposição de recursos por qualquer das partes, salvo Quando 

manifestamente protelatórios, na forma do § 4º do art. 1.026 do Código de 

Processo Civil.

A redação do art. 1.022 do NCPC teve por objetivo, justamente, autorizar a 

oposição de embargos de declaração contra toda e qualquer decisão judicial, o 

que deixa evidente o equívoco da r. decisão agravada, que aplicou jurisprudência 
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aplicável exclusivamente aos embargos opostos com fundamento no art. 535 do 

CPC/1973, o que não é a situação dos autos.

Ora, se os embargos de declaração opostos na vigência do novo Código 

de Processo Civil, tal como se verifi ca no caso em análise, são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial (art. 1.022 do NCPC) e interrompem o prazo para 

interposição de recurso (art. 1.026 do NCPC e art. 265, do RISTJ), fi ca evidente o 

equívoco da r. decisão agravada, que deve ser revista e reformada pois assentada 

em jurisprudência superada com o advento do novo Código de Processo Civil.

Considerando, portanto, que foram opostos, tempestivamente, embargos 

de declaração contra a decisão publicada em 04.07.2016, os embargos 

interromperam o prazo recursal para interposição do agravo em recurso especial. 

Somente com a publicação da decisão que analisou os embargos, em 21.09.2016, 

teve inicio o prazo de quinze dias úteis para interposição do agravo, o qual foi 

protocolado dia 07.10.2017, 12º dia útil. Tempestivo, portanto, o citado recurso.

Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por argumentar, impende 

notar que essa E. Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de 

acolhimento do efeito interruptivo aos aclaratórios, na hipótese de generalidade 

da fundamentação da decisão. Nesse sentido, confi ra-se a ementa do julgamento 

pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 275.615/SP, DJe 

24.03.2014, relator o Em. Ministro Ari Pargendler:

(...)

No presente caso, os aclaratórios foram opostos por motivo de omissão 

verifi cada no juízo negativo de admissibilidade do recurso especial, quanto a 

vigência do art. 1.030, do CPC, sendo que a referida decisão não observou as 

formalidades previstas no § único do art. 932, e no § 3º do art. 1.024, da Lei n. 

13.105/2015, fato demonstrado no mencionado recurso (e-STJ, fl . 821/828) e 

novamente demonstrado nas razões do agravo (e-STJ, fl s. 847/879), daí porque 

caracterizada também a hipótese excepcional a justificar o cabimento dos 

embargos.

Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, deve ser revista e 

reformada a r. decisão agravada e conhecido e provido o agravo em recurso 

especial interposto pelos Agravantes, eis que inequívoca a sua tempestividade.

3.3 - Quanto aos honorários.

Demonstrado o equívoco da r. decisão quanto à tempestividade do apelo, 

também deve ser afastada a majoração de honorários, eis que o conhecimento do 

recurso é medida que se impõe (fl s. 928/933e).

Por fi m, formula os seguintes pedidos:

Em razão do exposto, requer-se que Vossa Excelência, reconhecendo o 

equívoco da r. decisão, retratate-se para conhecer do agravo interposto, 
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determinando sua distribuição para relatoria. Alternativamente, caso não 

haja retratação, que determine a distribuição dos autos, conforme previsto no 

parágrafo 2º, do art. 21-E, do RISTJ para que o relator e a respectiva turma possam 

apreciar o recurso e, reconhecendo o equívoco da decisão agravada, a revisem 

para conhecer e dar provimento ao agravo em recurso especial, determinando a 

subida do recurso especial para análise (fl . 933e).

Intimada (fl s. 934e), a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação (fl . 937e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): A decisão ora combatida 

não merece censura.

De início, registra-se que, a respeito da vigência do novel diploma 

processual, é importante ressaltar que, observando o disposto na Lei n. 810/49 e 

na Lei Complementar n. 95/98, o Plenário do Superior Tribunal de Justiça, na 

sessão realizada dia 02.03.2016 (Ata de Julgamento publicada em 08.03.2016), 

por unanimidade, aprovou o Enunciado Administrativo 1, fi rmando a posição 

de que a vigência do novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 13.105, de 

16.03.2015, iniciou-se em 18 de março de 2016.

De igual modo, na sessão realizada em 09.03.2016, em homenagem ao 

princípio tempus regit actum – inerente aos comandos processuais –, o Plenário 

do STJ também cristalizou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível 

e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão 

impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos 

do provimento jurisdicional que pretende combater.

Tal entendimento restou assim fi rmado:

Enunciado Administrativo n. 2: 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. 3: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
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No caso, no ponto objeto da controvérsia, verifi ca-se que a parte ora 

agravante foi intimada da decisão do Tribunal a quo, que inadmitiu o Recurso 

Especial, em 04.07.2016 (fl . 809e), já na vigência do CPC/2015, à luz do qual 

devem ser examinados os requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse contexto, cinge-se a questão controvertida a analisar a possibilidade, 

ou não, de os Embargos de Declaração, opostos à decisão de inadmissibilidade 

do Recurso Especial, na origem, interromperem o prazo para a interposição do 

Agravo em Recurso Especial, à luz dos preceitos estabelecidos nos arts. 1.022, 

1.026 e 1.042, caput, do CPC/2015.

Com efeito, ainda hoje, a teoria geral dos recursos estabelece, como 

requisitos ordinários dos recursos em geral, os pressupostos intrínsecos 

(cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo 

do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e 

preparo). E para o Recurso Especial, além dos citados requisitos, deve-se 

observância às hipóteses de cabimento disciplinadas na própria Constituição 

Federal, as quais podem ser resumidamente consideradas como a existência de 

questão federal infraconstitucional a ser dirimida e uniformizada.

É de se destacar, outrossim, que o Recurso Especial, apesar de preencher 

os requisitos de admissibilidade formais e de apontar contrariedade à lei ou 

divergência jurisprudencial, pode, ainda assim, deixar de ser admitido, pelos 

Tribunais de origem.

Esse juízo prévio de admissibilidade, todavia, não possui efeito vinculante, 

porquanto “efetivamente, compete ao Superior Tribunal de Justiça proceder, em 

caráter defi nitivo, ao juízo de admissibilidade do recurso especial, assim como 

atribuir-lhe, excepcionalmente, efeito suspensivo. A Corte a quo, ao desempenhar 

tais atribuições, o faz na condição de delegatário deste Tribunal Superior, 

razão pela qual os comandos, nessa condição exarados, revelam-se efêmeros 

(pendentes de ratifi cação por esta Corte, portanto)” (STJ, AgRg na MC 20.733/

GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21.10.2014).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado esse entendimento, 

na vigência do CPC/2015, no sentido de que “o juízo de admissibilidade é 

bifásico, ou seja, o primeiro juízo realizado no Tribunal de origem não tem 

o condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, que é soberana à 

daquele” (STJ, AgInt no AREsp 1.080.807/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Terceira Turma, DJe de 05.10.2017).
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De fato, o exame feito, no Tribunal de origem, sobre a admissibilidade do 

Recurso Especial, é apenas uma das etapas a que é submetido o apelo derradeiro, 

cabendo tão somente ao STJ a sua apreciação fi nal. Tanto assim o é, que contra 

a decisão que nega seguimento ao Recurso Especial, não só o CPC/1973 (art. 

544), como o CPC vigente (art. 1.042), dispõem que cabe Agravo para o STJ.

A título ilustrativo – e por pertinente –, transcreve-se a doutrina de 

FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, em obra 

editada já na vigência do novo CPC, in verbis:

Interposto o recurso especial ou extraordinário perante o Presidente ou Vice-

Presidente do Tribunal de origem, a parte contrária será, imediatamente, intimada 

para oferecer contrarrazões, em quinze dias (art. 1.030, caput, CPC). Após as 

contrarrazões, caberá ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local proceder ao 

juízo de admissibilidade do recurso, nos termos do inciso V do art. 1.030 do CPC. Será, 

então, exercido o juízo provisório de admissibilidade. No tribunal superior, é exercido 

o juízo defi nitivo de admissibilidade. Admitido que seja o recurso pelo presidente ou 

vice-presidente do tribunal local, o juízo provisório ali exercido não vincula o tribunal 

superior, que detém, como dito, o juízo defi nitivo de sua admissibilidade. (...) Caso o 

presidente ou vice-presidente do tribunal local não admita o recurso, nos casos do inciso 

V do art. 1.030 do CPC, cabe agravo do art. 1.042 para o respectivo tribunal superior 

(art. 1.030, § 1º, CPC) (in Curso de Direito Processual Civil, Meio de Impugnações às 

Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Vol. 3, 13ª ed., 2016, p. 316).

Não se pode ignorar, portanto, que a decisão de admissibilidade do Recurso 

Especial ou Extraordinário é proferida por delegação do Tribunal ad quem. E, 

uma vez proferida, exaure-se a sua atuação, devendo os autos ser remetidos à 

instância superior, a fi m de aguardar eventual decisão em Agravo (art. 544 do 

CPC/1973 e art. 1.042 do CPC/2015), ou, sem impugnação, devem baixar à 

origem, para execução ou arquivamento, não havendo qualquer previsão legal, 

portanto, para retratação.

Em reforço, cita-se a Súmula 727 do STF, que assim dispõe: “Não pode 

o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de 

instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda 

que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

Assim, diante da decisão que nega seguimento ao Recurso Especial, por 

expressa previsão legal – seja à luz do CPC/1973, seja sob a vigência do novo 

CPC –, outra conclusão não há, senão a de que – tal como constou da decisão 

ora agravada – o único recurso cabível é o Agravo, dirigido ao STJ. A propósito, 

os seguintes precedentes desta Corte, inter plures:
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Processual Civil. Agravo em recurso especial. Apresentação de embargos de 

declaração em face da decisão que inadmitiu o recurso especial. Não cabimento. 

Interrupção do prazo recursal. Não ocorrência. Agravo intempestivo.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o único 

recurso cabível contra decisão que, na origem, nega seguimento ao Recurso 

Especial é o Agravo. Assim, como a interposição de recurso incabível não interrompe 

nem suspende o prazo para interposição do recurso adequado, os Embargos de 

Declaração interpostos contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não 

terão o condão de interromper o prazo para a interposição do Agravo, sendo este 

intempestivo.

2. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 462.839/RJ, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2014).

Processual Civil. Agravo regimental em embargos de declaração em agravo 

em recurso especial. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu 

o recurso especial. Não interrupção do prazo recursal. Precedente da Corte Especial.

1. De acordo com fi rme entendimento desta Corte, os embargos de declaração 

opostos contra a decisão que nega seguimento a recurso especial não interrompem 

o prazo para a interposição do agravo. Isso porque o agravo é o único recurso cabível 

contra a decisão que inadmite recurso especial.

(...)

3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 773.886/PR, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 13.04.2016).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Embargos 

de declaração contra decisão que inadmitiu o especial. Intempestividade do agravo 

primevo.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o agravo é o único recurso 

cabível contra decisão que inadmite o apelo especial, razão pela qual os embargos de 

declaração opostos em face do referido decisum não têm o condão de interromper o 

prazo para a interposição do recurso previsto no art. 544 do CPC.

2. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 82.727/SP, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1º.04.2016).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Inadmissão 

do recurso especial na origem. Art. 544 do CPC. Embargos declaratórios. Não 

cabimento.

1. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso cabível contra decisão 

que, na origem, inadmite recurso especial. Precedentes desta Corte e do Supremo 

Tribunal Federal.
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2. A oposição de embargos de declaração incabíveis não tem o condão de 

interromper o prazo para a interposição do aludido agravo em recurso especial, razão 

pela qual este se apresenta intempestivo na espécie.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no AREsp 551.185/

SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2014).

Ainda, nesse sentido, sob a égide do CPC/2015:

Processual Civil. Decisão que inadmitiu o especial. Embargos de declaração. 

Interrupção do prazo. Inocorrência.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março 

de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC” (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de 

recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.

3. No caso, os embargos de declaração, opostos contra a decisão que inadmitiu o 

recurso especial, não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Precedentes.

4. “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o 

respectivo agravo, razão pela qual a oposição de embargos de declaração não tem 

o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 866.081/SP, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 09.03.2017).

5. Hipótese em que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 

14.06.2016, revelando-se intempestivo o agravo manejado no dia 24.08.2016.

6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16.05.2017).

Recurso fundado no novo CPC/2015. Processual Civil. Agravo interno em agravo 

em recurso especial. Decisão de inadmissão de recurso especial. Embargos de 

declaração. Não interrupção do prazo recursal. Agravo intempestivo.

1. Vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça 

o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o 

único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato 

sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não 

interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial.

2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp 1.030.934/RJ, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22.06.2017).

Agravo interno no agravo em recurso especial. Embargos de declaração contra 

decisão que nega seguimento ao recurso especial. Descabimento. Lapso temporal que 

não sofre interrupção. Precedentes. Recurso intempestivo. Majoração de honorários 

sucumbenciais recursais. Enunciado 16 do ENFAM. Agravo interno não provido.
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1. Os Embargos de Declaração interpostos contra decisão de inadmissibilidade 

do Recurso Especial não interrompem o prazo para a interposição do Agravo, pois o 

único recurso cabível contra decisão que, na origem, não admite o Recurso Especial é 

o Agravo.

2. Não há que se falar na aplicação de honorários sucumbenciais recursais, 

uma vez que, de acordo com a orientação que vem se fi rmando nesta Corte, o 

art. 85 do CPC/2015 não autoriza a majoração dos honorários a cada recurso 

interposto no mesmo grau. Precedentes.

3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp 980.304/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15.03.2017).

Agravo interno no agravo em recurso especial. Direito Processual Civil. 

Embargos de declaração opostos contra a decisão de inadmissibilidade recursal. 

Recurso manifestamente inadmissível. Não interrupção do prazo recursal. 

Precedentes. Agravo interno improvido.

1. É pacífi co o entendimento desta Corte segundo o qual a oposição de embargos 

declaratórios a decisão de admissibilidade do recurso especial não tem o condão de 

interromper o prazo recursal para o recurso próprio, no caso, o agravo previsto no art. 

994, VIII, do CPC/2015.

2. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 1.075.172/RS, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15.08.2017).

Agravo interno no agravo (art. 1.042 do CPC/2015). Decisão monocrática 

da Presidência do STJ não conhecendo do reclamo ante a sua intempestividade. 

Insurgência dos agravantes.

1. A Corte Especial fi rmou o entendimento de que a oposição de embargos de 

declaração contra a decisão que negou seguimento a recurso especial, somente 

interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça 

nos casos em que proferida de forma “tão genérica que sequer permite a interposição 

do agravo.” (EAREsp 275.615/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 

24.03.2014)

2. Na hipótese em julgamento, entretanto, a deliberação que inadmitiu a 

subida do recurso especial não se encaixa na excepcionalidade, considerando 

que está devidamente fundamentada (impossibilidade de exame de ofensa a 

dispositivo constitucional na via do recurso especial e aplicação das Súmulas 5/

STJ e 7/STJ, inclusive com a transcrição de trechos do acórdão recorrido), devendo 

ser mantida a decisão unipessoal que reconhecera a intempestividade do agravo 

em recurso especial.

3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 999.025/MG, Rel. Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 19.05.2017).
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Por outro lado, não se discute que, no sistema processual civil, os Embargos 

de Declaração possuem a natureza de recurso, elencados que estão no rol do art. 

496, IV, do CPC/1973 (art. 994, IV, do CPC/2015).

Segundo NELSON NERY JÚNIOR, “quer sejam interpostos contra 

decisão interlocutória, sentença ou acórdão, os embargos de declaração têm 

natureza jurídica de recurso (CPC 496, IV), sujeitando-se aos requisitos de 

admissibilidade e à teoria geral dos recursos” (“Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante”, 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2003, p. 924).

Nesta Corte, a partir do julgamento do EREsp 159.317/DF, de relatoria 

do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, na Corte Especial do STJ – ainda 

na vigência do CPC/1973 –, fi rmou-se o entendimento de que os Embargos 

Declaratórios são oponíveis a qualquer decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, 

sentença ou acórdão.

Eis a ementa do referido precedente:

Processual Civil. Decisão interlocutória. Embargos declaratórios. Cabimento. 

Interrupção do prazo recursal. Apresentação posterior do agravo. Validade. 

Garantia maior da fundamentação das decisões judiciais. Doutrina. Precedentes. 

Embargos de divergência providos.

- Os embargos declaratórios são cabíveis contra qualquer decisão judicial e, uma 

vez interpostos, interrompem o prazo recursal. A interpretação meramente literal do 

art. 535 do Código de Processo Civil atrita com a sistemática que deriva do próprio 

ordenamento processual, notadamente após ter sido erigido a nível constitucional o 

princípio da motivação das decisões judiciais (STJ, EREsp 159.317/DF, Rel. Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, DJU de 26.04.1999).

Assim, em regra, passou a ser adotado o entendimento de que, havendo 

obscuridade, contradição ou omissão em decisão interlocutória, não se 

justifi caria, por apego à interpretação literal do art. 535 do CPC/1973, privar-

se a parte de obter, do próprio órgão judicial prolator da decisão, pronto 

esclarecimento, o qual poderia ser necessário até mesmo para defi nir o exato 

alcance da decisão interlocutória e, assim, viabilizar o seu fi el cumprimento ou a 

sua complementação.

Não se cogitou, todavia, no citado EREsp 159.317/DF – e nos numerosos 

acórdãos que se lhe sucederam –, do cabimento de Embargos de Declaração, em face 

de decisão do Presidente do Tribunal de origem que, em juízo prévio de admissibilidade, 

indefere o processamento de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário.
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De fato, uma leitura apressada da ementa do precedente, no ponto em 

que afi rma serem os Embargos cabíveis contra “qualquer decisão judicial”, 

poderia levar à equivocada conclusão de que seria viável a sua oposição à decisão 

denegatória de Recurso Especial. Contudo, analisando os julgados desta Corte 

que se lhe seguiram, verifi ca-se que o exame dos Julgadores voltou-se às decisões 

interlocutórias – ou seja, àquelas pelas quais o juiz, no curso do processo, resolve 

questão incidente (CPC/1973, art. 162, § 2º) –, o que enfatiza um dos motivos 

por que não deve ser admitido o cabimento de Aclaratórios, no caso.

Assim, esta Corte, levando em consideração os mesmos motivos que 

justificam o cabimento de Embargos de Declaração em face de decisões 

interlocutórias, acabou por afastar o seu cabimento de decisão que nega trânsito 

a Recurso Especial.

Isso porque entendeu-se que as decisões interlocutórias têm força própria; 

dispõem, mesmo que precariamente, sobre o direito das partes (liminares ou 

antecipações de tutela); resolvem todo o tipo de questão de direito processual 

ou material incidente. Ao proferi-las, o Magistrado não exaure a prestação 

jurisdicional a seu cargo. Se forem agravadas, caberá juízo de retratação 

(CPC/1973, art. 523, § 2º).

Nesse contexto, não seria lógico, portanto, que, dentro do sistema 

processual vigente – tanto na época, quanto hoje –, o Presidente do Tribunal 

local pudesse esclarecer sua decisão indeferitória, ao acolher os Aclaratórios, e, 

em consequência, tivesse competência para reconsiderá-la, em face de Agravo 

dirigido à instância superior.

A situação inversa reforça tal entendimento. Imagine-se que, em face 

da decisão que dá seguimento ao recurso não cabe a interposição de Agravo, 

seja pelo recorrente, seja pelo recorrido. Ora, se o Recurso Especial, embora 

interposto por dois fundamentos, for admitido apenas por um deles, o recorrente 

não poderá agravar, por falta de interesse, pois o STJ não está vinculado ao juízo 

de admissibilidade feito na origem, podendo, inclusive, conhecer do recurso, pelo 

fundamento rejeitado, na origem. Igualmente não cabe recurso pelo recorrido, já 

que o STJ apreciará livremente a admissibilidade do recurso, podendo dele não 

conhecer.

Ora, seja nos termos do art. 535 do CPC/1973, na linha do entendimento 

desta Corte, quanto do art. 1.022 do CPC/2015, em sua dicção legal, os embargos 

de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, seja ela monocrática 

ou colegiada, que contenham os vícios neles previstos. Entretanto, os Embargos 
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de Declaração, diante da hipótese de admissibilidade, são obviamente sem 

utilidade, ainda que por suposta omissão, contradição ou obscuridade, eis que, de 

maneira alguma, o seu almejado provimento é capaz de integrar ou aperfeiçoar 

a solução dada à causa. Consoante assinalado, na hipótese, os Aclaratórios 

insurgem-se contra o juízo de admissibilidade precário e provisório, exercido, 

por delegação pelo, Tribunal a quo. A natureza diferente e peculiar, única em nosso 

sistema processual, da decisão de admissibilidade dos recursos excepcionais, no 

meu entendimento, permanece sob a égide do CPC/2015.

Outra conclusão, portanto, não há. No caso, diante da decisão que nega 

seguimento ao Recurso Especial, o único recurso cabível é o Agravo (art. 544 

do CPC/1973 e art. 1.042 do CPC/2015). Embargos de Declaração, aqui, 

não têm utilidade alguma, seja porque o STJ e o STF não estão vinculados aos 

fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, seja porque, 

exaurida a delegação, não mais caberia, a título de sanar defeito de obscuridade, 

contradição ou obscuridade, reconsiderar a decisão, para dar seguimento ao 

recurso trancado.

Com efeito, o único efeito prático de tais Aclaratórios seria a postergação 

injustifi cável, inútil, do trâmite processual, prejudicando a parte vencedora e 

assoberbando ainda mais o serviço judiciário.

Note-se, ainda, que, se cabíveis os primeiros Embargos Declaratórios por 

uma das partes, nada impediria sucessivos Embargos de Declaração das demais 

partes, recursos estes cuja fi nalidade, necessariamente, seria rever, a pretexto de 

omissão ou obscuridade, a ordem de seguimento ou a negativa de seguimento ao 

apelo nobre.

Ora, o cabimento de Embargos de Declaração vem em benefício da 

economia processual e do aperfeiçoamento da decisão, por seu próprio prolator, 

o qual continua na direção do processo, até a sentença ou acórdão.

Por outro lado, as decisões de admissibilidade de Recurso Especial 

ou Extraordinário, como já dito, limitam-se a decidir pelo seguimento ou 

trancamento do recurso dirigido à instância superior.

Tais decisões, por consequência lógica, não decidem questão incidente e 

jamais serão passíveis de execução, sequer a título precário, como as antecipações 

de tutela. Se não impugnadas, o trânsito em julgado acobertará a última decisão 

de mérito.

Assim, embora seja certo que mesmo Embargos de Declaração não 

conhecidos interrompem o prazo para os demais recursos, desde que tempestivos, 
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tal fato não sucede em caso de erro grosseiro, de recurso manifestamente 

incabível, como a oposição à decisão prévia de admissibilidade de Recurso 

Especial.

De fato, consoante remansosa jurisprudência desta Corte “a interposição 

de recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo para a apresentação do 

recurso próprio” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl 

no RE no Ag 387.730/SP, Rel. Ministro Edson Vidigal, Corte Especial, DJU de 

1º.03.2004).

No mesmo sentido: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 574.916/MG, Rel. 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, DJU de 20.06.2005; AgRg 

nos EDcl no Ag 598.019/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 

Turma, DJU de 16.05.2005; AgRg no Ag 1.341.818/RS, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31.10.2012; AgRg no AREsp 156.243/RJ, 

Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 07.05.2013.

É de se concluir, portanto, que, “em regra, os Declaratórios interrompem o 

prazo recursal, exceto aqueles opostos contra decisão que inadmite o Recurso Especial 

na origem. Precedente da Corte Especial: AgRg nos EAREsp. 304.427/MT, 

Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 1º.9.2014” (STJ, AgRg nos EAREsp 343.914/SC, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 25.02.2016).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do STF:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Decisão que não admite o 

recurso extraordinário. Oposição de embargos de declaração. Recurso incabível. 

Agravo de instrumento intempestivo.

I- Não cabem embargos de declaração da decisão que não admite o recurso 

extraordinário.

II- Recurso incabível não tem o efeito de suspender o prazo recursal.

III- Agravo regimental improvido (STF, AI 588.190/RJ AgR, Rel. Ministro Ricardo 

Lewandowski, Primeira Turma, DJU de 08.06.2007).

Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Interposição de 

embargos declaratórios incabíveis. Não interrupção do prazo para a interposição 

de agravo de instrumento. Intempestividade. O agravo de instrumento é 

intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos 

de declaração opostos da decisão do Presidente do Tribunal de Origem que nega 

seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não 

suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. Agravo 

Regimental a que se nega provimento (STF, AI 602.116/RJ AgR, Rel. Ministro 

Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJU de 26.10.2007).
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Agravo regimental em agravo de instrumento.

2. Juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. O recurso 

adequado para a impugnação é o de agravo de instrumento - art. 544, CPC.

3. Hipótese em que foram opostos embargos declaratórios. Recurso impróprio, 

que não suspende o prazo para a apresentação do recurso extraordinário.

4. Agravo de instrumento interposto somente após o julgamento dos 

embargos, ora considerados inadequados. Intempestividade.

5. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AI 521.217/RJ AgR, Rel. 

Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJU de 11.11.2005).

Malgrado o exposto, esta mesma Corte acabou por ressalvar a hipótese 

em que os Embargos de Declaração, opostos ao juízo de admissibilidade do 

Recurso Especial, realizado na origem, interrompem o prazo para a interposição 

do Agravo, quando a decisão que inadmite o Recurso Especial “é tão defi citária 

que sequer permite a interposição do agravo” (STJ, EAREsp 275.615/SP, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 24.03.2014). É esta a ementa do 

julgado:

Processo Civil. Decisão que nega seguimento a recurso especial. Prazo recursal 

interrompido pela oposição de embargos de declaração.

Salvo melhor juízo, todas as decisões judiciais podem ser objeto de embargos 

de declaração, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem explicitar 

a respectiva motivação, tem se orientado no sentido de que os embargos de 

declaração opostos contra a decisão que, no tribunal a quo, nega seguimento a 

recurso especial não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto 

no art. 544 do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, atribui-se esse efeito interruptivo quando, como evidenciado 

na espécie, a decisão é tão genérica que sequer permite a interposição do agravo.

Embargos de divergência conhecidos e providos.

Com efeito, quando a decisão prévia, denegatória do processamento 

do Recurso Especial, tenha sido proferida de forma genérica, o recurso de 

Agravo, para não ser obstruído pelo óbice da Súmula 182/STJ, só seria viável se 

explicitados, mediante Embargos de Declaração, quais são os fundamentos do 

decisum combatido.

De fato, e em verdade, não há como ser, especifi camente, rechaçada uma 

decisão denegatória na qual sua fundamentação se resume, simplesmente, na 

afi rmativa de que “não houve qualquer maltrato a normas legais ou divergência 
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jurisprudencial” ou que “não foram atendidos os requisitos das hipóteses das alíneas a, 

b e c do permissivo constitucional”.

Este Tribunal, inclusive, analisando questão semelhante, decidiu ser 

pertinente a repetição das razões do Recurso Especial, no Agravo, como 

uma das formas de impugnação à decisão que negou seguimento ao Recurso 

Especial, quando haja sido proferida com fundamentação genérica, isto é, por 

simples afi rmativa de “ausência de violação de lei federal” ou “dos requisitos 

autorizadores, previstos nos permissivos constitucionais”, para assim, com razão, 

afastar a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Decisão que determina a subida 

do recurso especial inadmitido. Artigo 258, parágrafo 2º, do RISTJ. Enunciados 

n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 288 da Súmula do Supremo 

Tribunal Federal. Não incidência. Requisitos formais preenchidos. Agravo não 

conhecido.

(...)

3. É pertinente a repetição dos fundamentos do recurso especial na 

fundamentação do agravo de instrumento, quando esta for a única forma de infi rmar 

as razões da decisão que, de forma genérica, negou seguimento ao recurso em razão 

da ausência de violação de lei federal, o que afasta o enunciado n. 182 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental não conhecido (STJ, AgRg no Ag 1.100.550/SP, Rel. 

Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 09.10.2009).

Processo Civil. Agravo regimental para correção de contradição. Agravo de 

instrumento para fazer subir o recurso especial.

1. Sucessivos equívocos no processamento dos diversos recursos, ensejando a 

existência de três embargos de declaração e um agravo regimental.

2. Pretensão do recorrente, de início, em ver examinada pelo STJ decisão que 

inadmitiu recurso especial.

3. Decisão do primitivo relator negando provimento ao agravo de instrumento por 

falta de razões próprias para impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso 

especial (Súmula 182)

4. Pertinência na repetição dos fundamentos expostos no recurso especial na 

fundamentação do agravo de instrumento, afastando-se a incidência da súmula, por 

ser esta a única forma de contestar a decisão que negou seguimento ao especial, ao 

afi rmar não ter havido violação a lei federal.
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5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para 

determinar a subida do recurso especial (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no 

AgRg no Ag 456.295/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ acórdão Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJU de 10.12.2007).

Nesses termos, não obstante tenha a parte ora agravante oposto Embargos 

de Declaração à decisão que não admitira o Recurso Especial, já na vigência do 

CPC/2015, no caso não possuíam os Declaratórios o condão de interromper o 

prazo para a interposição do Agravo, porquanto a decisão de inadmissibilidade 

não se apresentava genérica ou incompreensível, de forma a impedir a 

interposição imediata do próprio Agravo, como se vê da aludida decisão, in 

verbis:

Cleber Aírton Melo Migotto e Outros, não se conformando com o acórdão 

unânime da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível (fl s. 553/579), 

proferido no agravo regimental nos autos do Duplo Grau de Jurisdição n. 

500770-39.2009.8.09.0051 (200995007705), Apelação Cível e Recurso Adesivo, 

da Comarca de Goiânia, interpõem Recurso Especial para o Superior Tribunal de 

Justiça, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição 

Federal (fl s. 643/676).

O acórdão impugnado traz a seguinte ementa:

Agravo regimental contra decisão monocrática. Duplo grau de jurisdição 

e apelação cível. Pedido de julgamento colegiado. Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-tributaria. Sentença extra petita. Legalidade e 

constitucionalidade IN 673/04-GFS. Coisa julgada. Pedido de uniformização de 

jurisprudência. Desprovimento. Ausência de fatos novos a justifi car o pedido de 

reconsideração. I - A sentença é extra petita quando não está de acordo com 

os limites da matéria objeto do pedido inicial. II - O julgamento extra petita 

enseja o decote da sentença nessa parte. III - Como resultado do decote da 

sentença, impõe-se a improcedência dos pedidos. IV - Como a sentença 

reconheceu a legalidade e a constitucionalidade da IN 673/04-GSF, matéria 

essa que não foi objeto de insurgência recursal pelos agravantes, descabe a 

esta julgadora qualquer enfrentamento a respeito, ante o perfazimento da 

coisa julgada, devendo por essa razão, os agravantes a ela se submeterem, 

em todos os seus termos, caso queiram emitir a nota fi scal avulsa. V - A 

arguição do incidente de uniformização de jurisprudência deve preceder 

o julgamento do recurso, sob pena de não ser conhecida. VI - Inexistindo 

fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, 

nega-se provimento ao Agravo Regimental. Agravo regimental conhecido e 

improvido.
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Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos pelo acórdão 

de fl s. 626/640.

Alegam os recorrentes violação dos artigos 128, 460, 535, incisos I e II, 557, § 

1º-A, do Código de Processo Civil.

Preparo às fl s. 678/680.

Contrarrazões às fl s. 730/732.

No tocante ao artigo 535, incisos I e II, do estatuto processual, os recorrentes 

não indicaram, motivadamente o ponto relevante da lide, supostamente não 

decidido, bem como a parte obscura ou contraditória, a merecer exame ou 

esclarecimento pelo órgão a quo, faltando demonstração da necessária 

subsunção dos fatos às normas tidas como violadas, o que confi gura ausência 

de requisito formal, a ensejar a inadmissibilidade do recurso, por defi ciência na 

fundamentação, segundo o disposto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

Em relação aos demais dispositivos legais apontados, verifica-se que a 

conclusão sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida demandaria incursão 

no acervo fático-probatório dos autos, o que impede o trânsito do recurso 

especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Pela alínea “b” do permissivo constitucional, embora apontado como 

fundamento da interposição, nada foi alegado.

Deixo, pois, de admitir o recurso.

Intimem-se (fl s. 806/808e).

Assim, publicada a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial em 

04.07.2016 (fl . 809e), o respectivo Agravo, interposto apenas em 07.10.2016 (fl s. 

847/879e), é intempestivo. A oposição de Declaratórios contra a aludida decisão, 

em 08.07.2016 (fl s. 812/828e), rejeitados, por decisão publicada em 21.09.2016 

(fl . 839e), não teve o condão de interromper o prazo para a interposição do 

Agravo em Recurso Especial, pelas razões exaustivamente demonstradas.

Ante todo o exposto, nego provimento ao Agravo interno.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.583.705-SP (2016/0012253-4) 

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria
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Recorrido: Ailema Ribas

Agravante: Ailema Ribas

Advogado: Fernando Carlos Luz Moreira e outro(s) - SP102385

Agravado: Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria

EMENTA

Administrativo. Desapropriação. Reforma agrária. Indenização. 

Valor.  Revisão. Súmula 7/STJ. Área de preservação permanente. 

Reserva legal. Abatimento. Custos de recuperação ambiental. 

Benfeitorias. Não licenciadas. Não indenizabilidade. Juros 

compensatórios. ADI 2.332. REsp Repetitivo 1.116.364/PI. Juros 

moratórios. REsp Repetitivo 1.118.103/SP. TDA. Incidência. Termo 

final. Efetivo pagamento. Honorários. Revisão. Súmula 7/STJ. 

Omissão. Inexistência.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a 

Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões 

postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária 

aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A área de preservação permanente em desapropriação direta 

é indenizável desde que excluídos valores considerados a título de sua 

exploração comercial ou cobertura vegetal.

3. A área de reserva legal em desapropriação direta é indenizável, 

devendo ser excluídos, caso inexista plano de manejo aprovado, valores 

considerados a título de sua exploração comercial ou cobertura vegetal.

4. Os custos com a recuperação ambiental de áreas 

comprovadamente degradadas devem ser descontados da indenização.

5. Benfeitorias edifi cadas em área de preservação permanente sem 

o devido licenciamento não são indenizáveis. Antes, o ilícito ambiental 

acarretará ônus ao expropriante, decorrentes de sua recuperação, que 

deverão ser abatidos da indenização.

6. Na desapropriação para reforma agrária, caso a imissão efetiva 

tenha ocorrido após 13.9.2001, incidem juros compensatórios de 12% 

ao ano desde a imissão na posse até a expedição do precatório.
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7. Os juros moratórios incidem na forma do art. 15-B do 

Decreto-Lei n. 3.365/1941, mesmo sobre títulos da dívida agrária e 

até o efetivo pagamento.

8. A revisão do valor da indenização demandaria reexame de 

provas, inviável em recurso especial. No mesmo óbice incorre a revisão 

dos honorários advocatícios. Incidência da Súmula 7/STJ.

9. Recurso especial interposto pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – Incra conhecido em parte e, nessa 

extensão, parcialmente provido para: i) afastar a indenização sobre 

benfeitorias erigidas em áreas de preservação permanente ou sem a 

devida licença; e ii) determinar o desconto do valor da indenização dos 

custos decorrentes da necessidade de recuperação ambiental das áreas 

comprovadamente prejudicadas.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-

lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Francisco Falcão 

(Presidente) e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 4.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, com amparo na 

alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-STJ, fl s. 1.369-

1.370):

Civil e Processo Civil. Agravo. Aplicação do art. 557 do Código de Processo Civil. 

Desapropriação indireta. Área de reserva legal. Custo de recuperação das áreas 
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protegidas por lei. Açudes assoreados. Indenização. Exclusão de 132 ha do quadro 

de área aproveitável. Juros compensatórios. Terra nua. Avaliação. Indenização da 

área de preservação permanente e das pastagens.

1. O recurso pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível mesmo 

sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Precedentes 

do STJ.

2. A área de reserva legal de que trata o § 2º do artigo 16 do Código Florestal 

é restrição imposta à área suscetível de exploração, de modo que não se inclui na 

área de preservação permanente. Assim, essa área pode e deve ser indenizável, 

em observância ao mandamento constitucional da justa indenização, sob pena 

de caracterização de confi sco. Ademais, considerando que as áreas reservadas se 

inserem no domínio particular, não sendo propriedade do Poder Público, não há 

justo motivo para que elas sejam desconsideradas no cálculo da indenização.

3. Uma vez que a área de preservação permanente deve ser indenizável, 

segundo jurisprudência pacífi ca do Supremo Tribunal Federal (AI 677.647 AgR, 

Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 20.05.2008, DJe-102 divulg 

05.06.2008 public 06.06.2008 Ement vol-02322-07 pp-01451; RE 189.779 AgR, 

Relator Min Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 05.04.2005, DJ 

29.04.2005 pp-00026 Ement vol-02189-3 pp-00486), e sendo certo que já houve 

redução de 80% (oitenta por cento) de seu valor em relação ao valor da terra nua, 

não merece acolhida a proposição aventada pela autarquia federal, sob pena de 

confi guração de bis in idem.

4. O laudo pericial constatou que, dentre as benfeitorias não reprodutivas, 

encontram-se dois açudes de construção rústica, com 80 e 90m, para cujos 

custos de construção adotou-se um total de 340 horas/máquina, a R$ 50,00 cada 

hora (totalizando R$ 17.000,00) – f. 829 e 835. Assim é devida a indenização das 

referidas benfeitorias.

5. A faixa de terra de 132,00 ha referente a reserva legal fl orestal deve ser 

excluída do quadro de área aproveitável, uma vez que, embora a área de reserva 

legal seja indenizável, não é considerada como área utilizável (artigo 10, IV, da Lei 

n. 8.629/1993, c/c artigo 1º, § 2º, III, da Lei n. 4.771/1965).

6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na 

desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a data da 

imissão na posse, não fi cando adstrito à produtividade ou improdutividade do 

bem, e sim ao desapossamento que o expropriado sofreu. Considerando que a 

imissão na posse ocorreu em 18 de dezembro de 2001, os juros compensatórios 

devem ser calculados à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, conforme a Súmula 

618 do STF7 e a Súmula 69 do STJ.

7. Para avaliação do valor da terra nua (VTN), foram obedecidos os 

procedimentos legais, conforme Lei n. 8.629, de 05 de fevereiro de 1993, e a 

Lei Complementar n. 76, de 06 de junho de 1993, Lei n. 8.847/1994, e Norma 

Brasileira registrada, ABNT, sob n. 8.799/85 – Avaliação de Imóveis Rurais.
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8. Apesar de indenizável, a área de preservação permanente (APP) deve ser 

considerada como área não aproveitável, uma vez que a utilização desta área 

como se pasto fosse, aberta ao pastoreio extensivo, mas agravado pelo pisoteio 

do gado, é atividade que impede e difi culta a regeneração da vegetação natural 

da fl oresta de mata ciliar e demais formas de vegetação natural que ali deveriam 

existir. Assim, por considerar esta área não aproveitável, o valor relativo adotado 

de 20% (vinte por cento) do valor médio encontrado para as terras da região, 

estabelecido pelo perito ofi cial, não se mostra inadequado.

9. Agravo desprovido.

Os embargos de declaração foram acolhidos nos seguintes termos (e-STJ, 

fl s. 1.397-1.408):

Processual Civil. Embargos de declaração. Desapropriação. Omissão 

em relação ao termo fi nal dos juros compensatórios, dos juros de mora e da 

correção monetária. Acórdão integrado, sem alteração no resultado do julgado. 

Desnecessidade de apreciação de todos os dispositivos legais apontados.

1. Deve ser sanada omissão existente nos embargos de declaração.

2. Os juros compensatórios incidem até a data da expedição do precatório 

original, segundo a dicção do § 12 do art. 100 da Constituição Federal.

3. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir até a data do efetivo 

pagamento da indenização.

4. Irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais 

tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é 

sufi ciente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

5. Embargos de declaração acolhidos, para o fi m de integrar o ponto omisso, 

sem alteração no resultado do julgamento.

Alega a parte recorrente, nas razões do especial, contrariedade aos arts. 20, 

§ 4º, 333, 334, 436 e 535 do CPC/1973; 1º, 2º, 4º, 16 e 44 da Lei n. 4.771/1965; 

2º, 5º, 6º, 9º e 12 da Lei n. 8.629/1993; 64 e 69 do Código Civil; 15-A e 27, § 

1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Defende, em síntese:

i) omissão quanto à necessidade de compensação dos custos de recuperação 

das áreas de proteção ambiental com o valor da indenização e quanto à avaliação 

administrativa;

ii) impossibilidade de indenização por área de preservação permanente;

iii) impossibilidade de indenização da área de reserva legal sem plano de 

manejo autorizado;
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iv) necessidade de compensação da indenização com os custos da 

recuperação ambiental;

v) necessidade de consideração da avaliação administrativa na fi xação do 

preço;

vi) descabimento de juros compensatórios sobre propriedade improdutiva 

ou, subsidiariamente, sua redução;

vii) inacumulabilidade de juros compensatórios e moratórios;

viii) não incidência de juros moratórios sobre TDAs ou, subsidiariamente, 

aplicação de seu termo fi nal na data da liquidação;

ix) impossibilidade de indenizar pelas benfeitorias erigidas em área de 

preservação permanente; e

x) redução dos honorários, em função do trabalho expendido.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.597-1.611), o recurso especial foi 

admitido na origem (e-STJ, fl s. 1.660-1.664).

Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento em parte do 

recurso e, nessa extensão, por seu parcial provimento (e-STJ, fl s. 1.759-1.790).

Processo com prioridade legal (art. 1.048, I, do CPC/2015, c/c o art. 71 da 

Lei n. 10.741/2003).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): O recurso merece parcial acolhida.

Registro, de início, não prosperar a tese de violação do art. 535 do 

CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou claramente seu 

posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

A compensação da recuperação ambiental com a indenização foi afastada 

por entender a origem que, de modo diverso, haveria dupla condenação pelo 

mesmo fato (bis in idem), por ter sido reduzido em 80% o valor da área em 

relação à terra nua.

Acerca do valor da indenização, o acórdão remeteu-se à sentença, 

concluindo por sua correção, nos seguintes termos (e-STJ, fl . 1.366):

Ressalta-se que o juiz pode fundamentar sua decisão através do laudo de 

avaliação ofi cial, sobretudo diante da divergência entre o laudo pericial e os 
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pareceres técnicos, já que, além daquele ter sido elaborado por profi ssional que 

goza da confi ança do juízo e ocupa posição de equidistância em relação aos 

interesses das partes, os pareceres técnicos não trouxeram elementos objetivos e 

concretos capazes de infi rmar o laudo pericial.

Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição 

do aresto. O fato de a corte de origem haver decidido a lide de forma contrária 

à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por 

ela propostos, não confi gura qualquer vício passível de exame em embargos de 

declaração.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Enunciado Administrativo 

n. 03/STJ. Servidor público federal. Processo administrativo disciplinar. Demissão. 

Reintegração. Ofensa ao art. 557 do CPC/1973. Inocorrência. Negativa de 

prestação jurisdicional. Inocorrência. Acórdão recorrido assentado no conjunto 

fático-probatório do feito. Revisão. Impossibilidade. Necessário reexame do 

conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. Agravo 

interno não provido.

1. Não há falar em violação ao art. 557 do CPC/1973 alegada pela parte 

agravante, tendo em vista que a questão suscitada encontra óbice na Súmula 

7/STJ, sendo o recurso especial, por conseguinte, manifestamente inadmissível. 

Ainda que assim não fosse, é de se ressaltar que fi ca superada eventual ofensa 

ao referido dispositivo legal, pelo julgamento colegiado do agravo regimental 

interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes.

2. Inexiste violação aos arts. 458, II e 535, II, do CPC/1973, quando não se 

vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de 

torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda em toda 

a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os 

motivos e fundamentos que o embasam.

3. [...] Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.595.272/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 2.6.2016, DJe 8.6.2016)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Servidor público. Inocorrência da alegada violação aos arts. 535 e 458 do CPC. 

Acórdão devidamente fundamentado. Recurso que se funda, tão somente, nessa 

alegação. Agravo regimental do Estado do Pará a que se nega provimento.

1. No caso, não há como acolher a alegada violação aos arts. 458, II e 535, II do 

CPC/1973, visto que a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que 
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sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas 

em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que 

justifi casse o manejo dos Embargos Declaratórios.

[...]

3. Agravo Regimental do Estado do Pará a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 884.151/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 13.6.2016)

Quanto à impossibilidade de indenizar-se a área de preservação 

permanente, este Tribunal entende que o que não se indeniza, a menos que 

haja aumento da restrição de uso, é a cobertura vegetal de tais terrenos. Tendo 

sido aplicada depreciação de 80% do valor encontrado da terra nua para fi xar 

a indenização relativa às APPs, não há que se falar em reforma do acórdão no 

ponto.

No aspecto (grifos acrescidos):

Administrativo. Recurso especial. Desapropriação. Impossibilidade de 

indenização da cobertura vegetal localizada em área de preservação permanente. 

Precedentes.

1. Nas demandas expropriatórias, é incabível a indenização da cobertura 

vegetal componente de área de preservação permanente.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.090.607/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

3.2.2015, DJe 11.2.2015)

Administrativo. Desapropriação. Área tombada para reserva fl orestal do Parque 

Estadual da Serra do Mar. Indenização.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que não há 

indenização pela só limitação administrativa.

2. Se a limitação vai ao ponto de privar o seu proprietário do uso pleno, 

indeniza-se na mesma proporção do prejuízo causado.

3. Área de preservação permanente que impede o uso da propriedade, 

mas onde não é possível haver exploração econômica do manancial vegetal. 

Indenização limitada à terra nua, não se estendendo à cobertura vegetal.

4. Recurso especial do Estado de São Paulo provido em parte e improvido o 

dos expropriados.

(REsp 167.070/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.6.2005, DJ 22.8.2005, p. 172)
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Administrativo. Desapropriação para fins de reforma agrária. Indenização 

da cobertura vegetal em separado. Necessária comprovação da exploração 

econômica da área. Interpretação do art. 12, da Lei n. 8.629/1993. Matéria fático-

probatória. Súmula n. 07/STJ.

1. Controvérsia que gravita em torno da indenizabilidade da cobertura vegetal, 

in casu, área de preservação permanente, reserva legal e matas secundárias, em 

separado da terra nua.

2. A desapropriação revela como contrapartida a justa indenização que 

inequivocamente é representada pelo valor de mercado do imóvel com suas 

utilidades e limitações.

3. Deveras, se além do valor do imóvel em si, parte do mesmo é servil à 

exploração econômica que resta suprimida pelo ato estatal, há de se acrescer 

novo capítulo indenizatório, posto que nova perda foi imposta pelo Poder Público.

[...]

6. Outrossim, a questão da indenizabilidade da cobertura vegetal tem sido 

decidida positivamente pelo Superior Tribunal de Justiça porquanto a limitação 

legal ou física encerra expropriação, que nosso sistema constitucional, que 

também protege a propriedade, gera indenização, condicionando-a, apenas, 

à prova da exploração econômica da área. (Precedentes: REsp 450.270/PA; Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, DJ de 13.12.2004; REsp 408.172-SP, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJ de 24.5.2004; REsp 443.669-GO, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 

2.6.2003).

7. Inexistindo prova de exploração econômica dos recursos vegetais, não há 

se cogitar de indenização em separado da cobertura fl orística, consoante nova 

redação atribuída ao art. 12 da Lei n. 8.629/1993 (alterada pela MP n. 1.577/97), 

que assim dispõe: “Art. 12. Considera-se justa a indenização que refl ita o preço 

atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões 

naturais, matas e fl orestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes 

aspectos: I – localização do imóvel; II – aptidão agrícola; III – dimensão do imóvel; 

IV – área ocupada e ancianidade das posses; V – funcionalidade, tempo de uso 

e estado de conservação das benfeitorias. (...) § 2º. Integram o preço da terra as 

fl orestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não 

podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do 

imóvel.”

8. No mesmo sentido a lição da doutrina, verbis: “A cobertura vegetal (fl orística) 

do imóvel, mormente quando vem mostrar-se possível a sua exploração 

econômica na região onde está situada, bem ainda levando em conta os custos 

advindos da sua exploração/extração, transporte, cubagem e comercialização, 

considerando outros fatores, como, v.g., as matas de preservação permanente 

e de reservas legal e natural, deve ser indenizada, consoante jurisprudência 

consagrada pelos tribunais do País, (...)”. (Welinton Militão dos Santos, in 
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“Desapropriação, Reforma Agrária e Meio Ambiente”, Ed. Mandamentos, Belo 

Horizonte, 2001, p. 370)

9. Entretanto, todos esses aspectos são objeto de laudo obrigatório e 

originário introduzido no organismo do rito da desapropriação, onde é possível, 

interinalmente nulificar-se a prova, requerer nova perícia, formular quesitos 

suplementares, suscitar falsidade suspensivas prejudiciais, circunstâncias 

processuais impassíveis de ocorrerem na instância especial (Súmula n. 07/STJ).

10. Considere-se, por fi m, que o aresto recorrido considerou justa a indenização 

à luz do seu preço de mercado, o que torna impossível a discussão da mesma pelo 

Tribunal, com revolvimento vertical da perícia, aliás, inatacada sob o ângulo da 

moralidade, matéria de cognição interditada ao STJ (Súmula n. 07).

11. O Tribunal a quo fundamentando-se nas provas apresentadas pelas partes 

e pelo perito ofi cial conclui que, as matas de preservação permanente, embora 

não sejam passíveis de atividade econômica, são indenizáveis, em razão do valor 

econômico que sua exploração potencialmente poderia gerar, caso não existisse 

a limitação administrativa e as matas de reserva legal e matas secundárias, pelas 

mesmas razões, utilizando-se dos valores encontrados pelo laudo do perito ofi cial 

para fi xação da indenização.

[...]

13. Recurso especial não conhecido.

(REsp 667.482/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.5.2005, 

DJ 26.9.2005, p. 207)

Não se pode confundir a indenizabilidade de APPs em caso de 

desapropriação para reforma agrária, com transferência efetiva da propriedade 

sobre todo o terreno, com a não indenizabilidade das mesmas APPs nas 

hipóteses de desapropriação indireta, sem ampliação de restrições ambientais 

já existentes. Poder-se-ia perquirir quanto ao interesse administrativo em se 

desapropriar APPs para fi ns de reforma agrária, por serem impassíveis de 

exploração pelos benefi ciados, mas tal indagação é descabida nesta sede.

De igual forma, no que diz respeito à indenização pela área de reserva 

legal, o Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte. Destaque-se 

ter o acórdão reduzido a indenização relativa à área, passando-a de utilizável a 

não utilizável.

A propósito:

Administrativo. Desapropriação. Reforma agrária. Justa indenização. Cobertura 

fl orística. Cálculo em separado. Inviabilidade. Depósito inicial realizado pelo INCRA 

em valor muito superior à posterior condenação judicial. Juros compensatórios. 

Inexistência de base de cálculo.
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[...].

3. Na análise do potencial econômico madeireiro devem-se levar em 

consideração as restrições legais e administrativas à utilização da propriedade, 

excluindo-se da base de cálculo as Áreas de Preservação Permanente, as de 

Reserva Legal sem Plano de Manejo aprovado pelo órgão ambiental competente, 

bem como as que, por suas características naturais ou estatuto jurídico próprio, 

não podem ser exploradas livremente, como, por exemplo, as situadas no bioma 

Mata Atlântica, na moldura da Lei n. 11.428/2006.

4. Na falta de licença ambiental e de Plano de Manejo, a exploração de fl orestas 

não é direito ou interesse indenizável; ao contrário, se ocorrer, caracteriza-se 

como ilícito ambiental, sujeito a sanções administrativas e penais, sem prejuízo 

do dever de reparar o dano causado, de forma objetiva, nos termos da Lei n. 

6.938/1981.

[...]

8. Recurso Especial dos particulares não provido. Recurso Especial do INCRA 

provido.

(REsp 764.333/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

26.2.2008, DJe 4.2.2010)

Administrativo. Ação de desapropriação para fi ns de reforma agrária. Valor da 

terra. Valor de mercado. Cobertura nativa. Cobertura fl orística. Plano de manejo.

1. O direito positivo é específi co ao estabelecer que devem ser precedidas de 

justa indenização as desapropriações de imóveis urbanos e rurais realizadas com 

o objetivo de atender interesse público ou social (artigos 5º, XXIV, 182, § 3º, e 

184 da Constituição Federal). Considera-se justa a indenização cuja importância 

habilita o expropriado a adquirir outro bem equivalente ao que perdeu para o 

poder público, ou seja, equivale ao valor que o expropriado obteria se o imóvel 

estivesse à venda.

[...]

3. A área de reserva legal de que trata o § 2º do art. 16 do Código Florestal 

é restrição imposta à área suscetível de exploração, de modo que não se inclui 

na área de preservação permanente. Não se permite o corte raso da cobertura 

fl orística nela existente. Assim, essa área pode ser indenizável, embora em valor 

inferior ao da área de utilização irrestrita, desde que exista plano de manejo 

devidamente confi rmado pela autoridade competente.

4. Recurso especial provido parcialmente.

(REsp 608.324/RN, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão 

Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 12.6.2007, DJ 

3.8.2007, p. 325)
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Com relação ao desconto dos custos com a recuperação ambiental, o 

recurso tem melhor sorte. A Corte local afastou a pretensão de abatimento dos 

valores relativos ao passivo ambiental por já terem sido efetuados descontos 

sobre os valores das áreas de APPs e de reserva legal. Entretanto, os conceitos 

não se confundem.

As áreas de APPs e de reserva legal sofreram descontos sobre o valor médio 

dos imóveis da área em função de sofrerem restrições legais. Valores, anote-se, 

que seriam devidos se as áreas estivessem higidamente conservadas. Entretanto, 

se elas se encontram ilicitamente degradadas, e há transferência da obrigação 

de sua recuperação ao novo proprietário, é justo que a indenização recebida por 

quem deu causa aos danos sofra glosa correspondente a tais encargos.

Nessa linha (grifos acrescidos):

Administrativo. Desapropriação. Interesse social. Reforma agrária. Juros 

compensatórios. Imóvel improdutivo. Incidência. Juros compensatórios e 

moratórios. Súmula 102/STJ. Imóvel expropriado. Divergência. Área registrada 

e área medida. Retenção. Diferença. Passivo ambiental. Obrigação propter rem. 

Dedução do valor da indenização. Cabimento.

1. Trata-se de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fi ns 

de reforma agrária, bem como de pedido de retenção de valores referentes à 

recomposição de passivo ambiental.

[...] 

6. A jurisprudência do STJ está fi rmada, pelo menos desde 2002, no sentido 

de que a recuperação da Área de Preservação Permanente e da Reserva Legal, 

assim como outras incumbências incidentes sobre o imóvel e decorrentes da 

função ecológica da propriedade, constitui obrigação propter rem; portanto, parte 

inseparável do título imobiliário, inexistindo, no ordenamento jurídico brasileiro, 

direito adquirido a degradar ou poluir, ou a desmatamento realizado. Precedentes: 

REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 17.4.2012; EDcl nos EDcl no Ag 1.323.337/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 1º.12.2011; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010; REsp 1.247.140/PR, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.12.2011; EREsp 

218.781/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg 

no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

12.3.2014; AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 26.8.2013; AgRg no REsp 1.137.478/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, Primeira Turma, DJe 21.10.2011; REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.9.2012; REsp 343.741/PR, Rel. Ministro 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 269-325, Abril/Junho 2018 309

Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 7.10.2002; REsp 843.036/PR, Rel. Ministro José 

Delgado, Primeira Turma, DJ 9.11.2006; REsp 926.750/MG, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJ 4.10.2007; REsp 1.179.316/SP, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, DJe 29.6.2010; AgRg nos EDcl no REsp 1.203.101/SP, 

Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 18.2.2011; AgRg no REsp 

1.206.484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.3.2011. 

Sendo assim, nada mais justo do que realizar o desconto decorrente de passivos 

ambientais do valor da indenização.

7. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1.307.026/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 16.6.2015, DJe 17.11.2015)

No que tange à indenização das benfeitorias em APP, também assiste 

razão ao recorrente. O acórdão estabeleceu como indenizáveis benfeitorias 

erigidas em área de preservação permanente meramente por terem recebido 

atribuição de valor pelo perito. Confi ra-se (e-STJ, fl s. 1.355-1.356):

3. Açudes assoreados. O expropriante aduz que deve ser desconsiderado do 

valor das benfeitorias o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), referente 

a açudes assoreados, construídos em áreas de preservação permanente sem 

autorização do órgão ambiental competente.

Todavia, o laudo pericial, por sua vez, afi rma que, dentre as benfeitorias não 

reprodutivas, encontram-se dois açudes de construção rústica, com 80 e 90m, 

para cujos custos de construção adotou-se um total de 340 horas/máquina, a R$ 

50,00 cada hora (totalizando R$ 17.000,00) – f. 829 e 835.

Assim, não assiste razão ao apelante, uma vez que, diante da divergência 

entre o laudo pericial e o parecer técnico, prevalece aquele que, além de ter sido 

elaborado por profi ssional que goza da confi ança do juízo, ocupa posição de 

equidistância em relação aos interesses das partes.

Destaca-se, por fi m, que o parecer técnico do apelante não trouxe elementos 

objetivos e concretos capazes de infi rmar o laudo pericial.

Ora, pouco importa o custo que teve o proprietário com a edifi cação ilícita 

da benfeitoria. A construção não só não terá aproveitamento como acarretará 

provável ônus de recomposição ambiental da área, não sendo, portanto, 

indenizável.

Em idêntica direção:

Processual Civil. Área non aedifi candi. Praia do Santinho. Dunas dos Ingleses. 

Dano ecológico. Dispensa de prova técnica da lesividade da conduta.
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1. Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível 

e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, nela 

interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de 

utilidade pública e interesse social), submetidas a licenciamento administrativo.

2. Precedente em situação análoga e da mesma região costeira: “o Código 

Florestal qualifi ca como área de preservação permanente (APP) não o acidente 

topográfi co em si, mas a vegetação de restinga que lá se faz presente” (REsp 

1.462.208/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.4.2015).

3. Necessidade de restauração da área degradada. Precedentes: AgRg no REsp 

1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014, 

REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013, 

AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 26.08.2013), REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 16.9.2014, EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010), AgRg no REsp 1.206.484/SP, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.3.2011, REsp 1.175.907/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.9.2014.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1.344.525/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 25.8.2015, DJe 10.11.2015)

Administrativo. Ação de desapropriação. Reforma agrária. Falta de 

prequestionamento. Justa indenização. Atendimento aos requisitos legais. 

Cobertura fl orística. Inexistência de exploração ou plano de manejo. Indenização 

em separado. Inviabilidade. Honorários advocatícios. Atendimento ao teto 

legal. Reexame. Inviabilidade. Súmula 7/STJ. Preparo da apelação. Isenção. Juros 

compensatórios. Juros moratórios. Termo inicial.

[...] 

7. Na falta de autorização ou licença ambiental e de Plano de Manejo, a 

exploração de florestas, quando juridicamente possível, não é um direito ou 

interesse indenizável; ao contrário, se ocorrer, caracteriza ilícito ambiental (Lei n. 

9.605/1998) sujeito a sanções administrativas e penais, sem prejuízo do dever de 

reparar o dano causado, de forma objetiva, nos termos da Lei n. 6.938/1981.

[...]

13. Recurso Especial da expropriada parcialmente conhecido e não provido. 

Recurso Especial do INCRA conhecido e parcialmente provido.

(REsp 617.409/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 6.12.2007, DJe 11.11.2009)

Sobre os juros compensatórios, o acórdão os fi xou em 12% até a expedição 

do precatório. A perda da posse ocorreu em 18.12.2001, após a medida cautelar 
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na ADIn 2.332, não havendo reparo a ser feito nesse ponto, à luz do julgado no 

Recurso Especial repetitivo n. 1.116.364:

Administrativo e Processual Civil. Art. 535 do CPC. Alegação genérica. 284/STF. 

Desapropriação por utilidade pública. Reforma agrária. Juros compensatórios. 

Imóvel improdutivo. Incidência. Termo a quo e percentual. Súmula 618/STF.

[...]

2. A incidência de juros compensatórios na desapropriação de imóvel 

improdutivo.

2.1. A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros 

compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou 

de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, 

considerando a possibilidade do imóvel “ser aproveitado a qualquer momento 

de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu 

valor à vista” (EREsp 453.823/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ acórdão 

Min. Castro Meira, DJU de 17.05.2004). Precedentes: REsp 675.401/RO, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe de 10.09.2009; REsp 984.965/CE, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJe de 04.08.2009; REsp 1.099.264/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 

de 19.08.2009; REsp 1.034.014/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJU de 26.06.2008; REsp 1.090.221/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 

de 29.09.2009; REsp 1.066.839/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 31.08.2009.

[...]

3. Princípio do tempus regit actum.

3.1. A Medida Provisória n. 1.901-30, de 24.09.1999, incluiu o § 1º ao 

artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, consignando 

que os juros compensatórios só seriam devidos se houvesse perda de renda 

comprovadamente sofrida pelo expropriado. Já a Medida Provisória n. 2.027-

38, de 04.05.2000, inseriu o § 2º ao artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, 

estabelecendo que os juros compensatórios seriam indevidos quando o imóvel 

possuísse graus de utilização da terra e de efi ciência na exploração iguais a zero.

3.2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 2.332-DF, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, DJU de 13.09.2001 (Informativo 240/STF), com fundamento 

nos princípios da prévia e justa indenização, concedeu medida cautelar para 

suspender ex nunc a efi cácia dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A, do Decreto-Lei n. 

3.365/1941.

3.3. Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, 

deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na 

fi xação do percentual desses juros.

3.4. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP´s 

n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros 
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compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às 

situações ocorridas após a sua vigência.

3.5. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 

13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do 

Decreto-Lei n. 3.365/1941 até que haja o julgamento de mérito da demanda.

3.6. Na hipótese, os juros compensatórios são devidos sobre o imóvel 

improdutivo desde a imissão na posse até a entrada em vigor das MP´s n. 1.901-

30, 2.027-38 e reedições, as quais suspendem a incidência dos referidos juros. A 

partir da publicação da MC na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001) tais juros voltam 

a incidir sobre a propriedade improdutiva, até a data da expedição do precatório 

original, segundo a dicção do § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 

62/09, salvo se houver mudança de entendimento do Pretório Excelso quando 

do julgamento de mérito da referida ação de controle abstrato. Precedente: REsp 

1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 08.03.2010.

4. Percentual dos juros compensatórios.

4.1. “Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, 

que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 

6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi 

editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 

2.332/DF, suspendendo a efi cácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do 

caput do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, introduzida pela referida MP. 

Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) 

ao ano, como prevê a súmula 618/STF” (REsp 1.111.829/SP, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJe de 25.05.2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

4.2. Nessa linha, foi editada a Súmula 408/STJ, de seguinte teor: “nas ações de 

desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória 

n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fi xados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a 

partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal 

Federal” (DJe 24.11.2009).

[...]

5. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da 

Resolução n. 8/STJ.

(REsp 1.116.364/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 

26.5.2010, DJe 10.9.2010)

No tocante aos juros moratórios, o Tribunal estabeleceu sua incidência 

precisamente nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, posição 

convergente à jurisprudência desta Corte em recurso especial repetitivo:
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Administrativo. Desapropriação. Juros moratórios e compensatórios. 

Incidência. Período. Taxa. Regime atual. Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-B. Art. 

100, § 12 da CF (redação da EC 62/09). Súmula Vinculante 17/STF. Súmula 408/STJ.

1. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, introduzido 

pela Medida Provisória n. 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros 

moratórios em desapropriações é o dia “1º de janeiro do exercício seguinte àquele 

em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”. 

É o que está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação 

compatível com a fi rmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 

17).

2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25.05.2009, sob o regime do art. 

543-C do CPC, a 1ª Seção do STJ considerou que os juros compensatórios, em 

desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da 

Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da 

vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 

13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, 

suspendendo a efi cácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do 

art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, introduzido pela mesma MP). Considerada 

a especial efi cácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, § 7º), impõe-se sua 

aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais, 

sumulada pelo STJ (Súmula 408).

3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros 

compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição 

do precatório original. Tal entendimento está agora também confi rmado pelo 

§ 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não 

ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios 

e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos 

diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição 

de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório 

expedido não for pago no prazo constitucional.

4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso sujeito ao regime do art. 

543-C do CPC.

(REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado 

em 24.2.2010, DJe 8.3.2010)

Referidos juros incidem sobre as TDAs, conforme precedentes:

Administrativo. Processual Civil. Agravo em recurso especial. Enunciados 

Administrativos 2 e 3 do STJ. Intervenção do Estado na propriedade. 

Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Apuração 

do valor indenizatório. Perícia judicial. Condenação em juros compensatórios. 

Correção monetária. Violação a normativos federais. Prestação jurisdicional 
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incompleta. Razões genéricas. Súmula 284/STF. Fundamentação deficiente. 

Súmula 284/STF. Inadequação recursal. Violação a normativos constitucionais. 

Súmula 284/STF. Cabimento de juros compensatórios. REsp 1.116.364/PI. ADI-MC 

2.332/DF. Incidência de juros compensatórios e de correção monetária em parcela 

a ser paga por TDA. Jurisprudência. Carência de prequestionamento. Súmula 211/

STJ.

[...]

6. Incidem juros moratórios e correção monetária mesmo quanto à parcela 

indenizatória a ser paga por meio de Títulos da Dívida Agrária (TDA). Precedentes.

[...]

11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa 

extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1.137.616/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 3.10.2017, DJe 11.10.2017)

Processual Civil e Administrativo. Violação do art. 535 do CPC. Inexistência. 

Desapropriação. Justo preço. Reexame probatório. Juros compensatórios e 

correção monetária. Jurisprudência desta Corte. Honorários advocatícios. Limites 

da lei. Súmula 7/STJ.

[...]

5. Admitem-se juros compensatórios e correção monetária sobre a parcela 

indenizatória transcrita em TDA (AgRg no REsp 1.396.659/CE, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).

[...]

7. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 1.421.659/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 

27.10.2015, DJe 12.11.2015)

O termo final dos moratórios será a data de efetivo pagamento da 

indenização, na linha do recente julgado do Supremo Tribunal Federal. O 

Pretório Excelso, em regime de repercussão geral (RE 579.431/RS), assim 

entendeu:

Juros da mora. Fazenda Pública. Dívida. Requisição ou precatório. Incidem juros 

da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

No que concerne ao pedido de redução dos honorários, a pretensão recursal 

esbarra no óbice da Súmula 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial”). De igual forma, incide a vedação no que tange 
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aos critérios adotados pela origem para fi xar o preço da indenização, inclusive a 

consideração dada pelo juiz ao laudo e à avaliação administrativa.

No ponto:

Administrativo e Processual Civil. Desapropriação por utilidade pública. 

Honorários advocatícios. Art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Revisão. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos 

critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 (redação 

dada pela MP 1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de 

equidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC impõe exame das circunstâncias 

da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito 

do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/

STF. (REsp 1.111.829/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 

25.5.2009, grifei).

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 344.919/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 1º.4.2014, DJe 15.4.2014)

Processual Civil. Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Código 

de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Desapropriação para fi ns de reforma 

agrária. Indenização. Juros compensatórios. Imóvel improdutivo. Incidência da 

Súmula n. 83/STJ. Fixação do valor indenizatório e abatimento sobre o passivo 

ambiental. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ. Argumentos insufi cientes 

para desconstituir a decisão atacada.

[...]

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

pela fi xação da indenização decorrente da desapropriação para fi ns de reforma 

agrária, 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.

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

desconstituir a decisão agravada.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.564.799/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 4.4.2017, DJe 10.4.2017)

Administrativo. Processual Civil. Desapropriação. Indenização fi xada com base 

em perícia regular. Revisão do valor. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

Se as instâncias ordinárias reconheceram como razoável o valor apresentado 

pela perícia, para fins de indenização, após a análise técnica elaborada pelo 
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perito judicial, considerando “laudo, acolhido pela sentença, que fez incluir as 

benfeitorias existentes”, a análise da pretensão recursal, com a conseqüente 

reversão do entendimento do acórdão recorrido, exige, necessariamente, 

o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso 

especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 723.992/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 25.8.2015, DJe 2.9.2015)

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial interposto pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra e, nessa extensão, 

dou-lhe parcial provimento para: i) afastar a indenização sobre benfeitorias 

erigidas em áreas de preservação permanente ou sem a devida licença; e ii) 

determinar o desconto do valor da indenização dos custos decorrentes da 

necessidade de recuperação ambiental das áreas comprovadamente prejudicadas.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.697.190-PE (2017/0230929-2)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Mariane de Oliveira Borba

Advogados: Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti e outro(s) - PE019353

José Ricardo do Nascimento Varejão e outro(s) - PE022674

Recorrido: União

EMENTA

Administrativo. Avaliação de questões formuladas em concurso 

público. Excepcionalidade. Valoração de matéria fática expressamente 

referida no acórdão de origem. Possibilidade. Equívoco na elaboração 

reconhecido pela banca. Conteúdo incompatível com o previsto no 

edital. Erro que conduz à impossibilidade de resolução por ausência 

de resposta correta. Nulidade.
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I - Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora 

para avaliar as questões formuladas em concurso público, sendo 

admitido, apenas excepcionalmente, em situações tais, que se possa 

verifi car incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso 

com o previsto no edital do certame, como no caso de impedir a 

própria resolução da questão, por ausência de resposta correta.

II - Presentes os elementos fáticos necessários, expressamente 

referidos na origem, a análise não implica no revolvimento de matéria 

fático-probatória, mas mera valoração do que já expressamente 

assentado no acórdão combatido.

III - Banca examinadora que reconhece, em parecer, que a questão 

tem como base o texto legal do art. 55 do CPC/1973, utilizando a 

expressão “regularidade da decisão” como sinônimo de “justiça da 

decisão”, a alterar o sentido da norma referida.

IV - Princípio da boa-fé que orienta todo o ordenamento jurídico, 

mormente os atos administrativos, emanados da Administração 

Pública. Construção argumentativa, realizada a posteriori, não tem o 

condão de legitimar como válida a assertiva, por vias outras, desviadas 

da evidente e clara referência do texto legal reconhecido pela banca 

examinadora.

V - Questão 21, da prova objetiva 3, do concurso de Procurador 

da Fazenda de 2012. A ausência de resposta correta implica, de forma 

inafastável, a sua nulidade por ser incompatível com a regra editalícia 

que estabelece que cada questão tem uma única alternativa correta.

VI - Recurso especial provido para declarar a nulidade da questão 

21, da prova objetiva 3, do concurso de Procurador da Fazenda 

de 2012, devendo a sua pontuação ser atribuída à recorrente e, em 

atingindo classifi cação sufi ciente, ser mantida no cargo de Procuradora 

da Fazenda Nacional, ou a ele reintegrada (caso tenha sido destituída) 

com os consectários retroativos.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 
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Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 15 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 21.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial, com 

fundamento no art. 105, alíneas a e c, da Constituição Federal, em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, 

em embargos infringentes:

Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Embargos infringentes da União. 

Prova objetiva do concurso de Procurador da Fazenda Nacional - 2012. Ausência 

de demonstração de erro erro/equívoco que interferisse no resultado da questão. 

Pretensão de anulação que não se legitima. Embargos infringentes providos.

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, 

na qual a requerente visa à declaração de nulidade da questão 21 da prova 

objetiva do concurso público para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional 

(Edital ESAF N. 11, de 3 de maio de 2012), com a consequente atribuição da 

pontuação correspondente, para prosseguimento no certame.

Relata que, deferida a antecipação de tutela na instância ordinária, logrou 

aprovação no concurso considerando a diferença de pontuação, estando a 

exercer o cargo de Procurador da Fazenda Nacional há mais de três anos.

Nas razões do recurso especial, alega ofensa os arts. 489, § 1º, IV, V e VI 

e 927, V, e § 1º, do CPC/2015, ao não ter enfrentado as seguintes omissões 

e contradições, apontadas nos embargos de declaração: a) manutenção da 

validade da questão objetiva formulada pela banca examinadora, no julgamento 

dos embargos infringentes, apesar do reconhecimento de sua irregularidade; 

b) impossibilidade de discussão da regularidade da decisão como um efeito 

decorrente da assistência simples e, c) aplicação da teoria dos motivos 

determinantes.
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Alega afronta ao art. 50, V e § 1º, da Lei n. 9.784/1999, em virtude de 

incongruência quanto aos motivos que mantiveram a validade da resposta 

da questão, considerando, ainda, que o Tribunal de origem, embora tenha 

reconhecido a irregularidade cometida pela banca examinadora, entendeu que o 

vício não seria sufi ciente para anulação.

Alega, ainda, ofensa ao art. 55 do CPC/1973, porque a expressões “efeito 

da intervenção” e “impossibilidade de discutir a regularidade da decisão” não 

seriam decorrência da assistência simples, mas da coisa julgada e porque a 

expressão “justiça da decisão” não pode ser equiparada à expressão “regularidade 

da decisão”, pois esta seria mais abrangente que aquela.

Por fi m, aponta divergência jurisprudencial com relação à aplicação do 

entendimento contido no RE n. 6332853/CE, proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal, e indica como paradigma o RMS n. 49.896/RS, do Superior Tribunal 

de Justiça.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi inicialmente indeferido (fl s. 

1.112-1.115).

Parecer do Ministério Público Federal, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): É consabido que, em regra, 

não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as 

questões formuladas em concurso público, sendo notadamente, admitido, apenas 

excepcionalmente, em situações tais que se possa verifi car incompatibilidade 

do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, 

a implicar em ilegalidade por erro na elaboração, como no caso de impedir a 

própria resolução da questão, por ausência de resposta correta.

Nesse sentido:

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

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

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

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

de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto 

no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 
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632.853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23.04.2015, 

Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 divulg 26.06.2015 public 

29.06.2015).

Excepcionalmente, contudo, em havendo fl agrante ilegalidade de questão 

objetiva de prova de concurso público, por ausência de observância às regras 

previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao 

princípio da legalidade. REsp 200700591747, Maria Thereza de Assis Moura, STJ - 

Sexta Turma, DJ Data:18.02.2008 pg:00090.

No presente caso, a questão é singela e permite a sua verifi cação em recurso 

especial, mormente porque todos os elementos necessários estão expressamente 

referidos nos acórdãos de origem, não implicando o revolvimento de matéria 

fático-probatória, mas mera valoração do que já expressamente assentado no 

acórdão combatido.

Conquanto, em análise primeva e perfunctória, não se tenha vislumbrado 

de plano excepcionalidade a justificar a incursão na análise do mérito da 

correção, em análise mais acurada, contudo, forçoso reconhecer que se trata de 

hipótese que exige juízo de valor para verifi car se a questão em tela é legítima 

permitir que o candidato possa encontrar a resposta correta.

Após inúmeras incursões no mérito da questão em debate, o Tribunal 

a quo, por maioria, entendeu que não haveria nulidade, ainda que o termo 

“regularidade” em vez de “justiça”, tenha se dado por equívoco da banca, e não 

por escolha consciente sua, porque tal erro não seria “sufi ciente, por si só, para 

amparar a pretensão”, terminando o voto vencedor por considerar correta a 

resposta atribuída pela banca (letra d) à questão 21, da prova 3, do Concurso de 

Procurador da Fazenda Nacional de 2012, in verbis (fl s. 691 e ss.):

Entendo que o controle pelo Judiciário fica restrita aos casos em que se 

demonstrou a ocorrência de algum erro objetivo ou equívoco - erro de declaração, 

de digitação, o uso como parâmetro legislação revogada, v.g. -, que implique 

na, segundo as normas do edital: a) alteração do resultado, com a mudança 

da resposta correta ou deixando a questão sem resposta ou com mais de uma 

resposta correta; b) cobrança de assunto não incluído no programa.

Nessa hipótese, o Judiciário não estaria propriamente controlando a atividade 

de elaboração da prova ou de avaliação de seu resultado, mas conduta posterior 

do agente público que, confrontado com erro/equívoco - em nítida violação aos 

princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade -, deixa de reconhecê-lo, 

fazendo com que o resultado do concurso permaneça indevidamente alterado.
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Indo ao caso concreto, vê-se que o autor, ora embargado, alega que na 

elaboração da opção “d”, da questão 21, da prova objetiva 3, a banca do concurso 

de Procurador da Fazenda/2012 cometeu equívoco ao substituir a expressão 

“justiça da decisão”, por “regularidade da decisão”, o que seria sufi ciente para 

deixar errada a assertiva que, só por conta do erro objetivo, foi considerada 

correta.

A citada opção assim dispõe:

d) O efeito da intervenção do assistente simples, mesmo não sendo 

ele parte da relação jurídica material discutida em juízo e estar impedido 

de assumir postura contrária à do assistido, proporciona, em regra, a 

impossibilidade de discutir a regularidade da decisão em ação própria.

De fato, parece assistir razão ao autor quando sustenta a tese de erro objetivo 

(de declaração), isso porque não haveria muito sentido na questão como 

efetivamente apresentada aos candidatos.

A essa conclusão se chega, a partir da própria resposta/parecer apresentada 

pela banca em defesa da manutenção da questão, que se apoia no artigo 55 do 

CPC. Confi ra-se:

Parecer

Os candidatos recorreram da questão alegando:

(...)

d) Que a assertiva “d” do gabarito 01 estaria incorreta, pois o assistente 

simples submete-se apenas à justiça da decisão, nos termos do art. 55 do 

CPC, podendo se opor à regularidade do julgado, inclusive por meio de ação 

rescisória.

Não procedem os argumentos apresentados, pois o art. 55 do CPC tem 

o nítido propósito de deixar claro que a opção de o assistente simples 

ingressar em uma demanda o vinculará ao que foi decidido. Por isso é 

que não poderá o assistente, em ação própria, discutir a regularidade do 

julgado. Eventuais questões processuais precluirão com o trânsito em julgado 

e o mérito da demanda se tornará indiscutível, em razão da “efi cácia preclusiva 

da intervenção”. Assim, se está impedido de discutir o mérito da demanda, 

com mais razão não poderá impugnar o julgado por questões processuais. 

Segundo Marinoni e Arenhart: “(...) o efeito da intervenção também impede 

ao assistente que discuta a decisão prolatada em eventual processo futuro, 

tornando-a imutável para ele, assim como acontecerá, em face do trânsito 

em julgado da sentença de mérito, para a parte.” (MARINONI, Luiz Guilherme 

et al. Manual de processo de conhecimento. 5.ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 185.).
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A expressão “em regra” consignada na assertiva demonstra que há 

situações excepcionais em que será possível discutir a regularidade do 

julgado, a exemplo das hipóteses dos incisos do art. 55 do CPC.

O argumento de que seria cabível ação rescisória não procede, 

pois o fato de o CPC consignar não ser possível ao assistente discutir a 

justiça da decisão também não impede o ajuizamento de tal demanda 

desconstitutiva.

Por tais razões, a assertiva está correta. Mantenho a questão.

De fato, o artigo 55 do CPC nada tem a ver com a possibilidade, ou não, do 

assistente simples atacar em novo processo a “regularidade” da decisão (ou do 

processo que culminou com a decisão) transitada em julgado.

No referido dispositivo, traz-se regra que restringe o acesso à justiça pelo 

assistente simples, o qual não poderá rediscutir as razões de fato e de direito 

consideradas na decisão transitada em julgado (justiça da decisão), mesmo em 

lide distinta (ação própria), relacionada a relação jurídica diversa daquela que foi 

objeto do processo em que se deu a intervenção, relação esta que não é atingida 

(ao menos diretamente) pela coisa julgada que se formou.

Em outras palavras, o que o artigo 55 do CPC/1973 faz é excepcionar a regra de 

que a motivação da decisão não faz coisa julgada.

A total impertinência do disposto no artigo 55 do CPC/1973 extrai-se, também, 

das exceções previstas em seus incisos. O que teria a ver, com o direito de discutir 

a regularidade da decisão, o fato de ter o assistente sido impedido de produzir 

alguma prova ou o fato de ter o assistido ocultado algum elemento de prova? 

Nada. Absolutamente nada.

(...)

Assim, ainda que se reconheça não tenha sido intenção da banca defender 

que a regra é a impossibilidade do assistente simples ajuizar novo processo 

para discutir a regularidade do feito em que se deu a intervenção, a anulação 

da questão exige se reconheça de todo incorreta a referida tese (ainda que 

involuntariamente defendida).

E como reconhece o próprio autor-embargado, sobraria para o assistente 

simples apenas a via estreita da ação rescisória, vocacionada a atacar apenas 

vícios graves (CPC/1973-485, II), sobre os quais não se formou a imutabilidade 

decorrente da preclusão (CPC/1973 - 52).

Não há, pois, como considerar errada a afi rmação de que, como regra geral, 

não pode o assistente simples atacar a regularidade de feito/decisão coberta 

pela coisa julgada, uma vez que isso só será possível nas estreitas hipóteses de 

cabimento da ação rescisória.
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Enfi m, não há como considerar incorreta a resposta atribuída pela banca à 

questão 21, da prova 3, do Concurso de Procurador da Fazenda Nacional de 2012, 

sendo descabida a pretensão de sua anulação.

Cinge-se a quaestio iuris em concluir, positiva ou negativamente, se é 

razoável e legítimo que a expressão “justiça da decisão” contida no art. 55 

do CPC/73 (texto legal reconhecido para formulação da questão), seja 

substituída pela expressão “regularidade da decisão”, onde se afi rma que “o efeito 

da intervenção do assistente simples, mesmo não sendo ele parte na relação 

material discutida em juízo e estar impedido de assumir postura contrária à do 

assistido, proporciona, em regra, a impossibilidade de discutir a regularidade da 

decisão em ação própria”, a qual a banca considerou correta.

A resposta é negativa.

Primeiramente porque a própria banca – conforme transcrito e 

expressamente reconhecido no acórdão de origem – faz referência ao art. 55 

do CPC/1973 como texto legal utilizado para a formulação da questão, o que 

se infere do Parecer exarado quando do recurso administrativo interposto pelo 

recorrente: “não procedem os argumentos apresentados, pois o art. 55 do CPC 

tem o nítido propósito de deixar claro que a opção de o assistente simples 

ingressar em uma demanda o vinculará ao que foi decidido. Por isso é que não 

poderá o assistente, em ação própria, discutir a regularidade do julgado”.

A prova objetiva em concurso público deve ser, como o termo sugere, 

objetivamente aferida, não sendo razoável que o examinador se utilize, de 

forma abusiva, de modifi cação do texto legal de referência, quando a assertiva 

resultante não permita concluir, com segurança, pelo mesmo sentido do texto 

legal.

As armadilhas, para “pegar” o candidato, embora corriqueiras e, até certo 

ponto, toleráveis, encontram limite quando se transformam em questões com 

duplo sentido, ou que, não permitem concluir pela sua opção, tal qual ocorre 

no caso em tela, em que se depara com a realidade de que o examinador 

comprovadamente se equivocou, ao utilizar indevidamente a expressão 

“regularidade da decisão” como sinônimo de “justiça da decisão”.

A boa-fé objetiva é princípio que orienta todo o ordenamento jurídico, 

mormente os atos administrativos, emanados da Administração Pública, à qual 

é ainda mais cara a segurança jurídica e a confi ança que se deposita nas relações 

com os administrados.
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Fato é que as expressões não são sinônimas, e a banca assim as utilizou como 

tal de forma indevida, seja por erro, seja por “pegadinha”, não se legitimando 

nem uma nem outra hipótese.

Diante de tal constatação, não se pode, por construção argumentativa 

realizada a posteriori, pretender legitimar como válida a assertiva, por vias outras, 

desviadas da evidente e clara referência do texto legal em tela.

Dito em outras palavras, não pode ser considerada correta ou legítima, e 

portanto legal, assertiva que – ao passo que se utiliza de palavras literais de texto 

de lei reconhecidas pela própria banca como referência-base –, substitui parte 

do texto por expressão não sinônima, que altera o sentido da norma.

A questão da forma como construída, e reconhecida pela Administração, 

induz o candidato preparado, que, de pronto, identifi ca a origem do texto legal e 

percebe que o sentido dado na assertiva da prova é diferente e, portanto, errado.

Não se pode, por outro lado, a pretexto de justifi car o erro, buscar em 

argumentos diversos, raciocínios subjetivos e controversos, uma suposta correção 

alternativa da questão, cuja manifestação da própria Administração já indica 

viciada.

Essa conclusão já seria sufi ciente a inquinar a questão com vício insanável 

a dever ser, pelo princípio da boa-fé, invalidada.

Mas não é só; mesmo com as ilações doutrinárias, não se pode, sem sombra 

de dúvida, considerar correta a assertiva.

É que, ao contrário do que se possa imaginar, ao assistente simples (não 

litisconsorcial) é vedada, regra geral, discutir apenas a justiça da decisão, não a 

sua regularidade.

De fato, “regularidade” ou “irregularidade” é termo amplíssimo que abarca 

todo e qualquer vício que possa recair sobre a decisão e seu contexto, desde 

questões sanáveis, passando por matérias processuais de ordem pública, até erros 

de fato e fraudes.

E, portanto, a regra geral é a possibilidade (e não a impossibilidade) de o 

assistente simples discutir, em ação própria, eventuais irregularidades a que não 

tenha tido oportunidade de combalir ao tempo de seu ingresso no feito, apenas 

não podendo discutir a justiça da decisão, i.e. o seu fundamento.

Algumas irregularidades, notadamente as de ordem pública, nem sequer 

demandam ação própria, e podem mesmo ser arguidas, a qualquer tempo, por 

mera petição, em querela nullitatis insanabilis, como, v.g., a falta de citação válida.
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Daí que, seja de uma forma ou de outra, não é possível concluir pela 

correção da assertiva e, portanto, forçoso reconhecer que a questão 21, da prova 

objetiva 3, do concurso de Procurador da Fazenda de 2012, não tem resposta 

correta, o que implica, de forma inafastável, a sua nulidade por ser seu conteúdo 

incompatível com a regra editalícia que estabelece que cada questão tem uma 

única alternativa correta.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para declarar a 

nulidade da questão 21, da prova objetiva 3, do concurso de Procurador da 

Fazenda de 2012, devendo a sua pontuação ser atribuída à recorrente e, em 

atingindo classifi cação sufi ciente, ser mantida no cargo de Procuradora da 

Fazenda Nacional, ou a ele reintegrada com os consectários retroativos.

É o voto.





Segunda Seção





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 973.725-SP 

(2013/0016348-9)

Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do 

TRF 5ª Região)

Embargante: Maria Dilza Pereira Porto e outro

Advogado: Antônio Augusto Barrack e outro(s) - SP086779

Embargado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A

Advogado: Eduardo Chalfi n e outro(s) - SP241287

EMENTA

Embargos de divergência em recurso especial. Ação de cobrança 

de seguro de vida proposta por familiares benefi ciários da cobertura. 

Acidente de trânsito. Morte do condutor segurado. Negativa de 

cobertura pela seguradora. Alegação de agravamento de risco. Ingestão 

de bebida alcoólica. Embriaguez do segurado. Relevância relativa. 

Orientação contida na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n. 

08/2007. Precedentes. Embargos de divergência providos.

1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a 

jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal 

foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os 

casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 

61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para 

preconizar que “o legislador estabeleceu critério objetivo para regular 

a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação 

da morte” e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar 

apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato 

(AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro 

João Otávio de Noronha).

3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida 

deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de 

atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de 

alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio 

ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato.
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4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na 

Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007: “1) Nos Seguros 

de Pessoas e Seguro de Danos, é vedada a exclusão de cobertura na 

hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo 

segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito 

de substâncias tóxicas’; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos 

cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura 

para ‘danos ocorridos quando verifi cado que o veículo segurado foi 

conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora 

comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do 

condutor”. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

5. Embargos de divergência providos.

ACÓRDÃO

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Buzzi 

acompanhando o Sr. Ministro Relator, com acréscimos, a Segunda Seção, por 

unanimidade, decide acolher os embargos de divergência para conhecer e dar 

provimento ao recurso especial, reconhecendo o dever da seguradora de indenizar 

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

Andrighi, Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi (voto-vista) e Moura Ribeiro votaram 

com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 25 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª 

Região), Relator

DJe 2.5.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 

5ª Região): Trata-se de embargos de divergência opostos por Maria Dilza 
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Pereira Porto e Outro contra o acórdão da egrégia Terceira Turma desta Corte, de 

relatoria do em. Ministro Ari Pargendler, integrado pelo proferido em embargos 

de declaração, assim ementado:

Civil. Seguro de vida. Embriaguez. A cláusula do contrato de seguro de vida 

que exclui da cobertura do sinistro o condutor de veículo automotor em estado 

de embriaguez não é abusiva; que o risco, nesse caso, é agravado resulta do 

senso comum, retratado no dito “se beber não dirija, se dirigir não beba”. Recurso 

especial não conhecido.

(REsp 973.725/SP, julgado em 26.08.2008, DJe de 15.09.2008)

Irresignados, os embargantes propõem o presente recurso de embargos 

de divergência sustentando que o acórdão embargado, ao consignar que a 

embriaguez do segurado, por si só, é circunstância sufi ciente para eximir a 

seguradora do dever de indenizar, diverge da tese fi rmada pela eg. Quarta Turma 

do STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1.322.903/RS e do REsp 599.985/SC, 

assim ementados:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Seguro de vida. Embriaguez 

do condutor do veículo. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade 

entre a embriaguez e o sinistro. Alegação de valoração indevida das provas 

colacionadas aos autos. Reexame de circunstâncias fáticas do caso. Súmula 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Eg. Corte fi rmou-se no sentido de que a constatação 

do estado de embriaguez do condutor do veículo, mesmo nos casos em que a 

dosagem etílica no sangue se revela superior à permitida em lei, não é causa apta, 

por si só, a eximir a seguradora de pagar a indenização pactuada. Ao revés, para 

que tenha sua responsabilidade excluída, tem a seguradora o ônus de provar que 

a embriaguez foi a causa determinante para o ocorrência do sinistro.

2. Na hipótese, o Eg. Tribunal a quo, soberano no exame das circunstâncias 

fáticas da causa, reconheceu que a seguradora não comprovou o nexo de 

causalidade entre a embriaguez do segurado e o acidente.

3. Também quanto à alegação de que se trata, na verdade, de indevida 

valoração das provas colacionadas aos autos, mostra-se imprescindível o 

revolvimento do material fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da 

Súmula 7 desta Eg. Corte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.322.903/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

1º.03.2011, DJe de 21.03.2011)

Direito Civil. Contrato de seguro. Acidente de trânsito. Embriaguez do 

segurado. Excludente de responsabilidade não confi gurada.
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A embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade 

da seguradora prevista no contrato, mas a pena da perda da cobertura está 

condicionada à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição 

determinante na existência do sinistro.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 599.985/SC, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 

19.02.2004, DJ de 02.08.2004, p. 411)

Nessa esteira, concluem que, “enquanto para os Embargantes aceitou-

se a excludente pela embriaguez do segurado, por si só, nos demais a perda 

da cobertura sempre foi condicionada a efetiva constatação de que para o 

agravamento do risco a embriaguez tenha sido a condição determinante na 

existência do sinistro” (na fl . 542).

Dessa forma, requerem o conhecimento e provimento dos embargos 

de divergência para fazer prevalecer o entendimento exposto nos acórdãos 

paradigmas, de forma que a seguradora, ora embargada, seja obrigada a indenizar 

o sinistro.

Para melhor compreensão da matéria, inclusive com a devida formação do 

contraditório, os embargos de divergência foram admitidos pela decisão de fl s. 

618/619.

A parte embargada apresentou impugnação nas fl s. 621/634.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 

5ª Região) (Relator): Os embargos de divergência merecem prosperar.

Com efeito, em primeiro grau de jurisdição, os embargantes, familiares de 

segurado falecido em acidente de trânsito, promoveram ação de cobrança da 

indenização prevista em contrato de seguro de vida fi rmado com Santander Brasil 

Seguros e Previdência S/A.

Para tanto, alegaram que a seguradora recusou o “pagamento do prêmio 

(sic), com fundamento no artigo 1.454 do Código Civil brasileiro, sem esclarecer, 

contudo, as circunstâncias reais quanto a alegada agravação dos riscos” (na fl . 6).

Citada, a seguradora embargada contestou a ação, alegando que “não pode 

- e não deve - suportar riscos decorrentes de situações ou fatos que não foram 
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esclarecidos à época da proposta, sob pena de restar prejudicada a bilateralidade 

do contrato, consubstanciada na necessária proporcionalidade que deve existir 

entre as obrigações contratuais assumidas por segurado e seguradora” (na fl . 36), 

motivando sua defesa nas disposições previstas nos arts. 1.443, 1.444 e 1.454 do 

Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, abaixo transcritos:

Art. 1.443. O segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato 

a mais estrita boa fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das 

circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 1.444. Se o segurado não fizer declarações verdadeiras e completas, 

omitindo circunstâncias que possam infl uir na aceitação da proposta ou na taxa 

do prêmio, perderá o direito ao valor do seguro, e pagará o prêmio vencido.

Art. 1.454. Embora vigorar o contrato, o segurado abster-se-á de tudo quanto 

possa aumentar os riscos, ou seja contrário aos termos do estipulado, sob pena de 

perder o direito ao seguro.

O Magistrado sentenciante julgou a ação improcedente, considerando 

que o agravamento de risco provocado pela ingestão de bebida alcoólica infl uiu 

decisivamente na ocorrência do acidente de trânsito que vitimou o segurado, o 

que excluiu a cobertura do seguro de vida, nos seguintes termos, em resumo:

Demonstrou-se nos autos, através da juntada de laudo de exame toxicológico 

produzido na Polícia, que a concentração de álcool no sangue do falecido Luís 

Coelho Argolo, na ocasião do acidente, era de 2,4 g/l (cf. fs. 65v.), a qual situa-se, 

na verdade, bem acima do limite máximo suportável para a condução regular 

de veículos auto motores, de 1,5 g/l. Nesse sentido, veja-se a lição de ALMEIDA 

JÚNIOR, consagrado Mestre de Medicina Legal:

1. - No que concerne à habilidade para conduzir veículo a motor 

(especialmente automóvel), parecem-nos dignas de aceitação as diretrizes 

admitidas pela Associação Médica Norte-americana, peio Conselho de 

Segurança Nacional dos E.U.A. e peias leis de vários Estados norte 

americanos, à vista dos ensinamentos de prolongada experiência. Os 

motoristas se dividem, de acordo com essas diretrizes, em três grupos: 1) 

os que apresentam, no sangue, concentração alcoólica entre 0 a 0,5 por 

mil; 2) os que apresentam entre 0,5 a 1,5 por mil; 3) os que apresentam 1,5 

ou mais por mil. Os do primeiro grupo (0 a 0,5 por mil) são considerados 

sóbrios, isentos de quaisquer acusação referente ao uso de álcool. Os do 

segundo grupo (0,5 a 1,5 por mil) são considerados, ou não, sob a infl uência 

do álcool, conforme os sintomas apresentados. Nos do terceiro grupo (1,5 

ou mais, por mil) a infl uência do álcool é afi rmada, sem exceção. Alguns 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

334

investigadores julgam que o limite inferior (1,5) deve ser reduzido a 1,0, 

pois com essa concentração já é mais ou menos geral a perturbação dos 

condutores de veículos. (...)’ (autor citado, in ‘Lições de Medicina Legal’, ps. 

516-517, 11ª edição, Companhia Editora Nacional, São Paulo).

Assim, inegável que quando dos fatos o falecido se tinha colocado em situação 

tal - embriaguez alcoólica - que aumentou em muito o risco da causação de 

acidente de trânsito. Ora, nos termos do art. 1.454 do Código Civil apenas isso 

já é suficiente para afastar o direito à indenização securitária, sendo irrelevante 

que tenha sido efetivamente ele o causador do desastre. Mesmo que assim não se 

entendesse, é de se ver que o laudo pericial também produzido na Polícia deu conta 

de que o acidente foi causado por manobra imprudente do falecido, que forçou 

ultrapassagem em local impróprio, vale dizer em curva que se segue após uma reta 

em declive, ocasionando a colisão de seu caminhão com o veículo ultrapassado 

e o desgoverno do primeiro, bem como o arremesso de seu corpo para fora da 

cabine e seu atropelamento pelo próprio (sic) conduzido (cf. fl s. 17/18) (grifou-se, 

na fl . 331).

Inconformados, os embargantes manejaram recurso de apelação no qual 

argumentaram, em síntese, que o manual do contrato de seguro de vida fi rmado 

pelo falecido previa que, “em caso de morte do segurado, qualquer que seja a 

causa, a indenização será paga, conforme capitais contratado, aos benefi ciários 

designados na proposta” (na fl . 343).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento 

ao recurso, nos moldes da seguinte ementa:

Seguro de vida Cobrança. Morte do segurado. Embriaguez. Ocorrência 

Indenização indevida Recurso improvido.

Houve realização de dosagem alcoólica a fl s. 06, a concluir pela existência da 

quantidade de álcool etílico no sangue em 2,4g/l Ante tal nítida colocação, de 

observar-se prosperar a alegação da Seguradora, no sentido do agravamento do 

risco pelo Segurado.

Seguro de vida Cobrança Indenização por morte, qualquer que seja a causa 

Impossibilidade. Recurso improvido.

A alegação de que a indenização por morte é devida qualquer que seja a 

causa, conforme Manual do Segurado (fl. 16), não se sustenta. A regra a ser 

aplicada é, antes de qualquer outra, aquela advinda da Lei, no caso, a prevista no 

artigo 1.454 do Código Civil de 1916, vigente à época do fato (na fl . 391).

Interposto recurso especial, o acórdão embargado, integrado pelo proferido 

em embargos de declaração, negou-lhe provimento nos termos da ementa 

transcrita de início, afi rmando o voto do relator que:
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Aquele que embriagado dirige um veículo automotor agrava o risco do seguro, 

inadimplindo o contrato que exclui os acidentes resultantes dessa circunstância.

Que o risco é agravado e que a cláusula excludente do seguro sempre que 

comprovada a embriaguez não é abusiva são conclusões resultantes do senso 

comum.

“Se beber não dirija. Se dirigir não beba”, é a recomendação de autoridades 

responsáveis pelo trânsito, diariamente ouvida nos meios de comunicação. 

(grifou-se, na fl . 510).

Nesse passo, impende ressaltar que, não obstante a referência feita no 

acórdão embargado à eventual cláusula excludente da cobertura, a lide não foi 

decidida sob esse enfoque em nenhuma das instâncias decisórias, tampouco a 

seguradora embargada alegou em sua defesa a existência de expressa previsão 

contratual, arguindo genericamente que “não pode - e não deve - suportar 

riscos decorrentes de situações ou fatos que não foram esclarecidos à época da 

proposta”.

Ademais, nos termos em que proposto o presente voto, a existência ou não 

de cláusula excludente da cobertura de contrato de seguro de vida ou mesmo 

do agravamento do risco pelo segurado, em eventos como tal, é desimportante, 

como será visto mais adiante.

Sem embargo disso, destaca-se que a divergência está caracterizada porque, 

ao contrário do acórdão embargado, os arestos paradigmas, AgRg no Ag 

1.322.903/RS e REsp 599.985/SC, condicionaram a exclusão da cobertura 

securitária à efetiva comprovação de que o agravamento de risco foi condição 

determinante na ocorrência do sinistro.

De fato, a sentença, inteiramente assimilada pelos posteriores acórdãos, 

afirma que a embriaguez alcoólica “é suficiente para afastar o direito à 

indenização securitária, sendo irrelevante que tenha sido efetivamente ele (sic) 

o causador do desastre” e que, “mesmo que assim não se entendesse, é de se ver 

que o laudo pericial também produzido na Polícia deu conta de que o acidente 

foi causado por manobra imprudente do falecido, que forçou ultrapassagem em 

local impróprio” (na fl . 331).

Por sua vez, o aresto de Segunda Instância afi rma que, “pela existência 

de razoável quantidade de álcool etílico no sangue (2,4g/L), (...), o Segurado 

elevou o risco de ocorrência de acidentes como o em questão, na medida em que 

a qualquer pessoa é previsível a perda do controle de direção do veículo caso se 

disponha a dirigir embriagado” (na fl . 394).
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Na mesma linha, o acórdão embargado assevera que “o risco é agravado e 

que a cláusula excludente do seguro sempre que comprovada a embriaguez não 

é abusiva são conclusões resultantes do senso comum”.

Desse modo, decidiu-se, de maneira genérica, baseado em mera presunção, 

que a simples ingestão de bebidas alcoólicas é motivo sufi ciente para afastar o 

direito à indenização securitária, sem que se tenha constatado por outros meios, 

testemunhas, evidências, etc, que a embriaguez foi condição determinante na 

existência do sinistro.

Além disso, indaga-se: o agravamento do risco pela embriaguez, assim 

como a existência de eventual cláusula excludente, não seriam cruciais apenas 

para o seguro de automóveis, sendo desimportante, portanto, para o contrato 

de seguro de vida, nos casos de morte provocada por corriqueiros acidentes de 

trânsito e sem que o questionário de risco tenha sido fi rmado de má-fé ou que 

tenha havido substancial mudança nos fatores de risco do segurado?

Ora, sob a vigência do anterior Código Civil, a jurisprudência desta Corte, 

assim, como a do egrégio Supremo Tribunal Federal, consolidou a compreensão 

de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não 

tenha havido premeditação.

A propósito, confi ram-se os seguintes enunciados sumulares:

61/STJ: “O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado”;

105/STF: “Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no 

período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro.”

Com efeito, o Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, disciplinando 

o seguro de pessoas, estabeleceu que:

Art. 1.440. A vida e as faculdades humanas também se podem estimar como 

objeto segurável, e segurar, no valor ajustado, contra os riscos possíveis, como o 

de morte involuntária, inabilitação para trabalhar, ou outros semelhantes.

Parágrafo único. Considera-se morte voluntária a recebida em duelo, bem 

como o suicídio premeditado por pessoa em seu juízo (grifou-se).

Outrossim, o atual Código Civil estabelece que “é nula a cláusula contratual 

que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado”, conquanto tenha 

ressalvada a hipótese de suicídio ocorrido “nos primeiros dois anos de vigência 

inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso”. Confi ra-se:
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Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo 

de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao 

benefi ciário o montante da reserva técnica já formada.

Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o 

segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da 

sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do 

artigo antecedente.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula 

contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado.

Em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência da eg. 

Segunda Seção consolidou seu entendimento para preconizar que “o legislador 

estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a 

discussão a respeito da premeditação da morte” e que, assim, a seguradora não 

está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros 

anos do contrato. Confi ra-se:

Direito Civil. Seguro de vida. Suicídio ocorrido antes de completados dois anos 

de vigência do contrato. Indenização indevida. Art. 798 do Código Civil.

1. De acordo com a redação do art. 798 do Código Civil de 2002, a seguradora 

não está obrigada a indenizar o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do 

contrato.

2. O legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando 

irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir 

maior segurança jurídica à relação havida entre os contratantes.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ 

acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de 15.06.2015)

Assim, e com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve 

abranger os casos de morte involuntária em decorrência de acidente de trânsito, 

ainda que o condutor do veículo, também vítima do sinistro, eventualmente 

estivesse dirigindo sob os efeitos da ingestão de álcool, motivo já sufi ciente para 

que se acolha a pretensão autoral lastreada nas disposições do revogado Código 

Civil.

Mas é conveniente que se prossiga no exame da matéria.

Deveras, apesar de o presente caso não guardar relação com hipótese 

de suicídio, pois a morte foi involuntária, em decorrência de ultrapassagem 
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malsucedida, e embora o estado de embriaguez possa eventualmente ter 

contribuído para que o sinistro ocorresse, a cobertura é devida pois, se ela seria 

admissível mesmo em caso de morte voluntária sem premeditação (suicídio), 

com mais justeza ela também é cabível nos casos de involuntária fatalidade.

Basta que se imagine, hipoteticamente, um contratante de seguro de vida 

que, em um fi nal de semana com a família em sua casa de praia, depois de 

ingerir uma certa quantidade de bebida alcoólica, resolva navegar em sua lancha 

e, pego de surpresa por uma onda, caia da embarcação e morra afogado, ou que 

sofra um acidente de ultraleve. Nessas situações, a cobertura securitária lhe seria 

negada sob a alegação de que, tendo ingerido bebida alcoólica, deveria se abster 

da prática de atividades perigosas? Mas quais são as atividades perigosas? Ora, 

como disse Guimarães Rosa, “viver é muito perigoso”!

Cabe salientar que, no âmbito de contrato de seguro de veículos, é aceitável 

que se presuma, cabendo prova em contrário, que a condução de veículos 

por motorista que se encontre sob os efeitos de bebida alcoólica confi gura 

agravamento do risco contratado, podendo ocasionar, casuísticamente, a exclusão 

da cobertura securitária que incide sobre a coisa.

Todavia, não obstante as diferenças existentes nas espécies de seguro, 

no âmbito das Turmas que compõem a egrégia Segunda Seção desta Corte, a 

questão, na generalidade dos casos, recebeu uniforme solução, tanto na hipótese 

de seguro de vida quanto no de automóveis, no sentido de que é possível a 

exclusão da cobertura securitária, a depender da comprovação do aumento 

decisivo do risco, não bastando, por si só, a situação de embriaguez do condutor 

segurado.

Confi ra-se, a título de exemplo:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de indenização. Acidente 

de motocicleta. Contrato de seguro de vida. Ingestão de bebida alcóolica. 

Desinfl uência no evento. Matéria que demanda reexame de provas. Sumulas 5 e 7 

do STJ. Recurso não provido.

1. “A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento 

de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a 

prova de que o agravamento de risco dela decorrente infl uiu decisivamente na 

ocorrência do sinistro”. (AgRg no AREsp 57.290/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 1º.12.2011, DJe 09.12.2011).

2. O Tribunal de origem, após a análise do conjunto probatório dos autos, 

chegou à conclusão de que a embriaguez do condutor segurado não foi a 
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condição determinante para o agravamento do risco e a ocorrência do acidente 

de trânsito. Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias 

ordinárias far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos 

autos, o que é defeso a esta Corte Superior em face dos óbices das súmulas 5 e 7 

do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.115.669/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe de 25.09.2017)

Recurso especial. Civil. Seguro de automóvel. Embriaguez ao volante. Terceiro 

condutor (preposto). Agravamento do risco. Efeitos do álcool no organismo 

humano. Causa direta ou indireta do sinistro. Perda da garantia securitária. Culpa 

grave da empresa segurada. Culpa in eligendo e culpa in vigilando. Princípio do 

absenteísmo. Boa-fé objetiva e função social do contrato de seguro.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária 

decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro 

foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de 

embriaguez.

2. Consoante o art. 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia 

se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. Logo, somente uma 

conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco 

contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

3. A confi guração do risco agravado não se dá somente quando o próprio 

segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também 

os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento 

intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa 

grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de 

escolha adequada daquele a quem confi a a prática do ato (culpa in eligendo).

4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento 

essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de 

automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A 

bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, 

que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de 

produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científi ca e estatística.

5. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de 

riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da 

embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento 

de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com 

as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a 

incolumidade pública no trânsito.
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6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao 

interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo 

que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo 

se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, 

salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a 

função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à 

sociedade.

7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere 

bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, 

que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a 

justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se 

com os deveres anexos do contrato, como os de fi delidade e de cooperação.

8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool 

(causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse 

que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da 

sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC. Por 

outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar 

que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como 

culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, 

animal na estrada, entre outros).

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1.485.717/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

DJe de 14.12.2016)

Mas nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a 

cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo 

para a ocorrência do sinistro.

Com esse propósito, reproduz-se o elucidativo voto do em. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, condutor do acórdão proferido pela egrégia Terceira 

Turma desta Corte, no julgamento do REsp 1.665.701/RS, cuja fundamentação 

se adota como razão de decidir do presente:

(...)

Todavia, o caso dos autos se refere a seguro de vida, integrante do gênero 

seguro de pessoa, que possui princípios próprios, diversos, portanto, dos 

conhecidos seguros de dano.

Nesse contexto, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do 

segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações 

sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do 

preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a 
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indenização securitária deve ser paga ao benefi ciário, visto que “(...) a cobertura 

neste ramo é ampla” (ALVIM, Pedro. Obra citada, pág. 452 - grifou-se).

De fato, as cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de 

vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a fi nalidade do contrato, sendo 

“(...) da essência do seguro de vida para o caso de morte um permanente e contínuo 

agravamento do risco segurado” (TZIRULNIK E., CAVALCANTI F. Q. B., PIMENTEL A. 

O Contrato de Seguro: de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 155).

Dessa forma, ao contrário do que acontece no seguro de automóvel, a cláusula 

similar inscrita em contrato de seguro de vida que impõe a perda do direito à 

indenização no caso de acidentes ocorridos em consequência direta ou indireta 

de quaisquer alterações mentais, compreendidas entre elas as consequentes à 

ação do álcool, de drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, de uso fortuito, 

ocasional ou habitual, revela-se inidônea.

Nesse cenário, a Superintendência de Seguros Privados editou a Carta Circular 

SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007, orientando as sociedades seguradoras a alterar as 

condições gerais dos seguros de pessoas justamente por ser vedada a exclusão 

de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados 

pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de 

substâncias tóxicas.

Confi ra-se:

Comunicamos que, conforme recomendação jurídica contida no 

Parecer PF – SUSEP/Coordenadoria de Consultas, Assuntos Societários e 

Regimes Especiais – n. 26.522/2007, da Procuradoria Federal junto à SUSEP, 

a sociedade seguradora que prevê a exclusão de cobertura na hipótese de 

‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelos segurados em 

estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias 

tóxicas’, deverá promover, de imediato, alterações nas condições gerais de 

seus produtos, com base nas disposições abaixo:

1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é vedada a exclusão 

de cobertura na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos 

praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou 

sob efeito de substâncias tóxicas”.

2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja 

um VEÍCULO, é admitida a exclusão de cobertura para “danos ocorridos 

quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa 

embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro 

ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”;.

Logo, no caso dos autos, apesar de a segurada ter falecido em razão de grave 

acidente de trânsito decorrente de seu estado de embriaguez, tal fato não afasta, 
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no seguro de vida, a obrigação da seguradora de pagar ao benefi ciário o capital 

segurado, sendo abusiva, com base nos arts. 3º, § 2º, e 51, IV, do Código de Defesa 

do Consumidor, a previsão contratual em sentido diverso.

A ementa do acórdão ostenta o seguinte:

Recurso especial. Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. 

Seguro de vida. Acidente de trânsito. Causa do sinistro. Embriaguez do segurado. 

Morte acidental. Agravamento do risco. Descaracterização. Dever de indenizar 

da seguradora. Espécie securitária. Cobertura ampla. Cláusula de exclusão. 

Abusividade. Seguro de automóvel. Tratamento diverso.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária 

decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o 

segurado decorreu de seu estado de embriaguez.

2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a 

enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o 

que delimita o dever de indenizar da seguradora.

3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das 

respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições 

legais nem a fi nalidade do contrato.

4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária 

todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para 

oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a 

periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio.

5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a 

exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo 

da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. 

Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a 

indenização securitária. Precedente da Terceira Turma.

6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e 

inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual 

estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do 

questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária 

deve ser paga ao benefi ciário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de 

sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado 

de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta 

Circular SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007).

8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida 

são mais raras, visto que não podem esvaziar a fi nalidade do contrato, sendo da 

essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco 

segurado.
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9. Recurso especial não provido.

(REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 

de 31.05.2017)

A eg. Quarta Turma, recentemente, chancelou esse entendimento:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de cobrança de seguro 

de vida. Acidente de trânsito. Morte do segurado. Pais benefi ciários da cobertura. 

Negativa de cobertura pela seguradora. Agravamento de risco. Ingestão de 

bebida alcoólica e uso de substância entorpecente (THC). Agravamento do risco. 

Falta de comprovação. Súmula 7 desta Corte. Decisão mantida. Agravo interno 

desprovido.

1. “A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento 

de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a 

prova de que o agravamento de risco dela decorrente infl uiu decisivamente na 

ocorrência do sinistro” (AgRg no AREsp 57.290/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 

de 9.12.2011).

2. No seguro de vida, “é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros 

ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade 

mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/

DETEC/GAB n. 08/2007)” (REsp 1.665.701/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe de 31.05.2017, grifou-se)

3. O Tribunal estadual constatou que a ingestão de álcool e o uso de substância 

entorpecente pelo segurado não foram causas determinantes para a ocorrência 

do sinistro, uma vez que o acidente ocorreu em uma curva, às 5h40 da manhã, 

com a pista molhada, situação que pode causar acidente fatal a qualquer 

condutor. Para desconstituir esse fundamento, seria necessário reexaminar o 

contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso 

especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 17.08.2017, DJe de 08.09.2017)

Desse modo, propõe-se que a jurisprudência da eg. Segunda Seção seja 

uniformizada, adotando-se o entendimento de que, nos seguros de pessoas, é 

vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes 

de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo 

ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Ante o exposto, dá-se provimento aos embargos de divergência para 

conhecer e dar provimento ao recurso especial, reconhecendo o dever da 

seguradora em indenizar o sinistro.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

344

Ônus da sucumbência a serem suportados pela recorrida, fi xando-se os 

honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, 

considerando o tempo de tramitação da causa, desde o ano de 2000 (na fl . 7), 

e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora nos sucessivos recursos.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Trata-se de embargos de divergência opostos 

por Maria Dilza Pereira Porto e Outro contra acórdão proferido pela eg. Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de aclaratórios, 

que não conheceu do recurso especial, interposto com fulcro na alínea “c” do 

permissivo constitucional.

O aresto embargado recebeu a seguinte ementa (fl . 513, e-STJ):

Civil. Seguro de Vida. Embriaguez. A cláusula do contrato de seguro de vida 

que exclui da cobertura do sinistro o condutor de veículo automotor em estado de 

embriaguez não é abusiva; que o risco, nesse caso, é agravado resulta do senso 

comum, retratado no dito “se beber não dirija, se dirigir não beba”. Recurso 

especial não conhecido.

(REsp 973.725/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 

26.08.2008, DJe 15.09.2008, grifado)

Em síntese, alegam os embargantes – autores da demanda originária 

– que o entendimento adotado no caso dos autos diverge de tese perfi lhada 

pela Quarta Turma, a qual, segundo eles, condiciona a exclusão da cobertura 

estabelecida na apólice do seguro de vida à comprovação de que a embriaguez 

do segurado foi fator determinante para o acidente automobilístico que o levou 

a óbito.

Nesse sentido, apontam os seguintes paradigmas:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Seguro de vida. Embriaguez 

do condutor do veículo. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade 

entre a embriaguez e o sinistro. Alegação de valoração indevida das provas 

colacionadas aos autos. Reexame de circunstâncias fáticas do caso. Súmula 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Eg. Corte fi rmou-se no sentido de que a constatação 

do estado de embriaguez do condutor do veículo, mesmo nos casos em que a 

dosagem etílica no sangue se revela superior à permitida em lei, não é causa apta, 
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por si só, a eximir a seguradora de pagar a indenização pactuada. Ao revés, para 

que tenha sua responsabilidade excluída, tem a seguradora o ônus de provar que 

a embriaguez foi a causa determinante para o ocorrência do sinistro.

2. Na hipótese, o Eg. Tribunal a quo, soberano no exame das circunstâncias 

fáticas da causa, reconheceu que a seguradora não comprovou o nexo de 

causalidade entre a embriaguez do segurado e o acidente.

3. Também quanto à alegação de que se trata, na verdade, de indevida 

valoração das provas colacionadas aos autos, mostra-se imprescindível o 

revolvimento do material fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da 

Súmula 7 desta Eg. Corte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.322.903/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

1º.03.2011, DJe 21.03.2011)

Direito Civil. Contrato de seguro. Acidente de trânsito. Embriaguez do 

segurado. Excludente de responsabilidade não confi gurada.

A embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade 

da seguradora prevista no contrato, mas a pena da perda da cobertura está 

condicionada à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição 

determinante na existência do sinistro.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 599.985/SC, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 

19.02.2004, DJ 02.08.2004, p. 411)

Defendendo a existência de similitude fática entre a hipótese dos autos e a 

dos paradigmas, almejam os embargantes a reforma do acórdão ora recorrido, a 

fi m de que prevaleça, na hipótese, o entendimento que atribuem à Quarta Turma, 

com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

O eminente Ministro Relator, em seu judicioso voto, acolhe os presentes 

embargos de divergência para, dando provimento ao recurso especial outrora 

inadmitido, reconhecer o dever da seguradora de indenizar os insurgentes, 

julgando procedente o pedido veiculado na petição inicial.

Para melhor exame da controvérsia, notadamente quanto à possibilidade 

de adoção de uma terceira tese em sede de embargos de divergência, formulou-se o 

pedido de vista.

Passa-se ao voto.

Conquanto haja divergência em alguns pontos da fundamentação, 

acompanha-se o Relator quanto ao provimento dos embargos, nos termos a 

seguir expostos.
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1. Delimitação da controvérsia

Discute-se, nos presentes autos, se os benefi ciários de seguro de vida – 

ora embargantes – possuem, ou não, direito a receber a respectiva indenização 

securitária quando constatado que o segurado/falecido estava embriagado na 

ocasião do acidente automobilístico que o levou a óbito.

1.1 Divergência alegada

A respeito dessa matéria, aponta-se divergência interna entre a solução 

reservada ao caso dos autos pela Terceira Turma e a que foi adotada pelo 

colegiado da Quarta Turma quando do julgamento do REsp 599.985/SC e do 

AgRg no Ag 1.322.903/RS.

De acordo com os embargantes, a Terceira Turma prestigiou, in casu, tese 

segundo a qual simples constatação da embriaguez do segurado, na ocasião do 

sinistro que o levou à morte, autoriza a exclusão da cobertura securitária.

Por sua vez, nos paradigmas citados, a Quarta Turma condicionou o 

afastamento da cobertura à comprovação de que a embriaguez do segurado – 

agravamento de risco – foi fator determinante para o acidente fatal.

2. Exame de admissibilidade recursal

Aos presentes embargos, aplicam-se os requisitos de admissibilidade do 

Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo n. 2 do 

Superior Tribunal de Justiça.

Examinando o caso concreto, conclui-se, assim como o fez o Ministro 

Relator, que tais requisitos foram satisfeitos.

Quanto ao exame de similitude fática, porém, cabe uma ressalva.

Como se sabe, “para o conhecimento dos embargos de divergência, cumpre 

ao recorrente demonstrar que os arestos confrontados partiram de similar 

contexto fático para atribuir soluções jurídicas dissonantes” (AgRg nos EAREsp 

260.190/RS, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 19.08.2013).

Examinando o dissídio sinalizado pelos embargantes, constata-se que um 

dos acórdãos selecionados como paradigma – REsp n. 599.985/SC (cópia às fl s. 

554/560, e-STJ) – versa sobre seguro de automóvel (seguro de dano), razão pela 

qual, a rigor, não se presta para o cotejo proposto, vez que não guarda relação 
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de similitude fática com a hipótese dos autos, que trata, repita-se, de seguro de 

vida.

Nesse ponto, portanto, diverge-se do Relator, pois é relevante a ressalva de 

que um dos paradigmas colacionados não se presta ao cotejo proposto.

Por outro lado, a amparar a pretensão recursal, sobressai a semelhança dos 

quadros fáticos delineados, respectivamente, no aresto embargado e no outro 

paradigma, proferido, esse último, pela Quarta Turma no bojo do AgRg no Ag n. 

1.322.903/RS, Rel. Min. Raul Araújo (cópia do acórdão às fl s. 545/553, e-STJ).

Nesse julgamento, embora tenha sido aplicado, em parte da insurgência 

especial, o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal Superior, a Quarta Turma 

avançou sobre o mérito da controvérsia atinente à embriaguez do segurado, 

dando-lhe, todavia, solução diversa daquela adotada pela Terceira Turma no 

acórdão ora embargado.

Reconheceu-se, pois, no paradigma em referência, que tal embriaguez 

“não é causa apta, por si só, a eximir a seguradora de pagar a indenização 

pactuada”, cabendo-lhe “provar que a embriaguez foi a causa determinante para 

a ocorrência do sinistro” (fl . 545, e-STJ).

Uma vez constatada, nessa extensão, a divergência entre os citados órgãos 

fracionários, resta saber qual solução deve ser adotada a fi m de dirimi-la.

3. Mérito

3.1 Entendimento atual sobre o tema

A solução jurídica proposta no voto do eminente Relator está amparada 

em recentes precedentes, de ambas as Turmas que compõem esta Segunda 

Seção, no sentido de que é vedada a exclusão de cobertura de seguro de vida em 

razão da embriaguez do segurado.

Sobre essa tese, confi ra-se o seguinte precedente:

Recurso especial. Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. 

Seguro de vida. Acidente de trânsito. Causa do sinistro. Embriaguez do segurado. 

Morte acidental. Agravamento do risco. Descaracterização. Dever de indenizar 

da seguradora. Espécie securitária. Cobertura ampla. Cláusula de exclusão. 

Abusividade. Seguro de automóvel. Tratamento diverso.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária 

decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o 

segurado decorreu de seu estado de embriaguez.
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2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a 

enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o 

que delimita o dever de indenizar da seguradora.

3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das 

respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições 

legais nem a fi nalidade do contrato.

4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária 

todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para 

oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a 

periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio.

5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a 

exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo 

da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. 

Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a 

indenização securitária. Precedente da Terceira Turma.

6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e 

inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual 

estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do 

questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária 

deve ser paga ao benefi ciário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros 

ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade 

mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/

DETEC/GAB n. 08/2007).

8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida 

são mais raras, visto que não podem esvaziar a fi nalidade do contrato, sendo da 

essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco 

segurado.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 09.05.2017, DJe 31.05.2017, grifado)

No mesmo norte hermenêutico, com votação unânime: AgInt no 

AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 17.08.2017, DJe 08.09.2017; AgInt no AREsp 1.110.339/SP, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05.10.2017, DJe 

09.10.2017.

A esse entendimento, em essência, não se opõe este signatário, tendo 

participado, vale lembrar, dos recentes julgamentos que o prestigiaram no 

âmbito da Quarta Turma.
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Contudo, como se pode perceber, a solução adotada pelo relator, que se 

traduz, repita-se, em vedação ao afastamento da cobertura ante a embriaguez do 

segurado, constitui uma terceira tese, diametralmente oposta àquela em que 

se baseou o acórdão embargado, e diversa, também, daquela cuja aplicação é 

pleiteada pelos ora embargantes, adotada no paradigma da Quarta Turma.

Decorre desse quadro, e não propriamente da matéria de fundo, a 

preocupação que ensejou o pedido de vista, isto é: possibilidade de se adotar, em 

sede de embargos de divergência, tese diversa daquelas a que se referem os acórdãos 

embargado e paradigma.

3.2 Possibilidade (ou não) de se adotar uma terceira tese

Considera-se relevante essa ponderação porque, embora não se possa 

subtrair dos embargos de divergência sua importante função de uniformização, 

há que se ter cautela, caso a caso, para não lhes emprestar propósito, contrário 

à previsão legal, de rejulgamento de recursos especiais, ampliando-se, 

demasiadamente, a devolutividade da matéria julgada.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, se “o 

entendimento da Seção fi rmou-se em sentido diverso às teses sustentadas nos 

acórdãos embargado e paradigma, tornam-se incabíveis os embargos de divergência, 

visto que não mais existe discrepância entre as Turmas a ser dissipada nessa 

sede recursal” (EDcl nos EREsp 499.140/MG, Rel. João Otávio de Noronha, 

Primeira Seção, julgado em 24.11.2004, grifado).

Nada obstante, um exame mais cuidadoso dessa questão, à luz de outros 

precedentes que também a enfrentaram, conduz à conclusão de que o melhor 

desfecho é, mesmo, aquele proposto pelo eminente relator.

Não se afi gura razoável, pois, reputar incabíveis os embargos de divergência 

quando, embora superados os entendimentos cotejados nos acórdãos embargado 

e paradigma, a jurisprudência tenha caminhado – e, a rigor, os presentes embargos 

se prestam a confi rmar isso – em sentido mais favorável aos embargantes do que 

aquele em que se baseiam.

Orientação diversa acabaria por lhes impor injusto ônus pela demora – 

decorrente, vale lembrar, do invencível volume de trabalho desta Corte Superior 

– no julgamento do recurso por eles interposto.

Ademais, diante do escopo dos embargos de divergência, que se confunde, 

aliás, com a própria missão constitucionalmente atribuída a este Tribunal, 
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traduzida na manutenção da coerência e integridade de sua jurisprudência, não 

seria adequado adotar, em caso como este, entendimento superado no âmbito 

de tais órgãos fracionários, providência que, na hipótese, além de confundir o 

jurisdicionado, demandaria, após quase 20 (vinte) anos de tramitação, o retorno 

do feito ao Tribunal de origem para rejulgamento à luz do conjunto fático-

probatório.

Corroborando esse raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado, proferido 

no âmbito da Corte Especial:

Processual Civil. Embargos de divergência. Teses jurídicas em debate. Adoção 

de uma terceira. Possibilidade. Ação civil pública. Execução individual contra a 

Fazenda Pública não embargada. Honorários advocatícios. MP n. 2.180-35/2001. 

Lei n. 9.494/1997, art. 1º-D. Inaplicabilidade.

1. Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se 

restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto - recorrido e paradigma -, 

sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o 

direito à espécie.

(...) 3. Embargos de divergência desprovidos.

(EREsp 513.608/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, 

julgado em 05.11.2008, DJe 27.11.2008, grifado)

Na mesma linha de intelecção: EREsp 811.712/SP, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 06.03.2013; 

AgRg no EREsp 901.919/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 

21.09.2010.

Feitas essas considerações, acompanha-se o relator para, no mérito, 

uniformizando a jurisprudência, adotar-se a tese segundo a qual, em se tratando 

de seguros de vida, é vedada a exclusão da cobertura na hipótese de atos 

praticados pelo segurado em estado de alcoolismo.

4. Conclusão

Do exposto, com esses acréscimos, acompanha-se o eminente relator 

no sentido de acolher os embargos de divergência para dar provimento ao 

recurso especial dos autores, reconhecendo-lhes, assim, o direito à indenização 

securitária pleiteada na petição inicial.

Ônus sucumbenciais nos termos do voto do relator.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.569.627-RS (2011/0149190-1)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Advogados: Carlos Josias Menna de Oliveira e outro(s) - RS016126

Helena Mechlin Wajsfeld Cicaroni - SP194541

Recorrido: Carlos Roberto Felin

Advogado: Tatiana do Amaral - RS062970

EMENTA

Civil. Contrato de seguro de vida. Incidência do CDC não afasta 

a aplicação de normas específi cas. Código Civil e regulamentação pela 

SUSEP. Contrato de seguro de vida em grupo. Caráter temporário. 

Ausência de formação de reserva matemática. Sistema fi nanceiro 

de repartição simples. Cláusula de não renovação. Ausência de 

abusividade. Recurso especial provido.

1 – A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do REsp 880.605/RN (DJe 17.9.2012), fi rmou o 

entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a 

possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em 

grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notifi cação 

da outra parte.

2 – À exceção dos contratos de seguro de vida individuais, 

contratados em caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a formação 

de reserva matemática de benefícios a conceder, as demais modalidades 

são geridas sob o regime fi nanceiro de repartição simples, de modo 

que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do 

período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos 

sinistros ocorridos naquele período. Dessa forma, não há que se falar 

em reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, em 

direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora, 

tampouco à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à 

cobertura do risco no período delimitado no contrato.
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3 – A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando 

faculdade conferida a ambas as partes do contrato, mediante prévia 

notifi cação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-

fi nanceiro, constituindo verdadeiro direito potestativo.

4 – Recurso especial a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro 

Luis Felipe Salomão dando parcial provimento ao recurso especial e julgando 

improcedente o pedido, aderindo à divergência inaugurada pela Sra. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, a Segunda Seção, por maioria, deu provimento ao recurso 

especial para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti, vencido o Sr. Ministro Relator. 

Votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Luis 

Felipe Salomão, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Lavrará o acórdão a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Consignado pedido de preferência pela recorrente Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, representada pela Dra. Mariana de Moraes 

Torggler.

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 2.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 

5ª Região): Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, 

III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão do eg. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
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Apelação cível. Contrato de seguro de vida. Ação que visa à manutenção da 

contratação. Caso em que a seguradora ré informou ao autor a não renovação da 

apólice até então em vigor sob alegação de que haveria previsão contratual para 

tanto. Comportamento abusivo da seguradora que deverá manter em vigor o 

contrato nos moldes originalmente contratado pelas partes.

Apelação desprovida. (na fl . 315)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (nas fl s. 330/334).

Irresignada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpôs recurso 

especial alegando, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 760 e 

774 do Código Civil, ao art. 51, IV, XI e § 1º, I e II, do Código de Defesa do 

Consumidor e aos arts. 131, 458, II, e 535, I e II, do Código de Processo Civil.

Sustentou, de início, que “o contrato sub judice tinha vigência anual” e 

que “estava ainda prevista sua renovação automática, salvo se a seguradora ou 

segurado comunicasse o desinteresse nessa renovação 30 (trinta) dias antes do 

término da vigência” (na fl . 348).

Salientou que “essa cláusula, de elementar equidade, está plenamente 

de acordo com as normas específi cas que disciplinam o contrato de seguro, a 

começar pelo art. 760 do Código Civil, que exige que toda apólice vigore por 

prazo determinado”, não havendo “qualquer fundamento na lei ou no Direito 

que permita afi rmar um direito do segurado à renovação do contrato de seguro 

de vida e um correlato dever da seguradora de manter esse contrato” (na fl . 349).

Defendeu que, “na medida em que a morte é um evento futuro certo e 

inevitável, obrigar a seguradora a renovar indefi nidamente o contrato de seguro 

de vida tem o mesmo signifi cado de impor uma obrigação certa de pagar, em 

troca de uma contribuição mensal. Porém, seguro não é fundo de pensão nem 

o prêmio é calculado tendo em vista um evento futuro certo e inevitável” (na fl . 

352).

Aduziu que “nenhuma das diretrizes gerais traçadas pelo Código de 

Defesa do Consumidor impede que um contrato (especialmente o de seguro) 

tenha prazo de duração limitado ou deixe de ser renovado ao seu fi nal. Não há 

dispositivo na legislação consumerista que sequer sugira isso” (na fl . 354).

Destacou que “ambas as partes tinham o direito de não renovar a avença 

no caso dos autos, de modo que o contrato de seguro não atritava com a diretriz 

do art. 51. ie. XI, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe serem 

nulas apenas as cláusulas contratuais que ‘(autorizem o fornecedor a cancelar o 
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contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor)’. 

Aqui, tanto o consumidor quanto o fornecedor contavam com a prerrogativa de 

não levar adiante a avença” (na fl . 355).

Por fi m, requereu o conhecimento e provimento do recurso especial.

Inadmitido na origem, a questão foi alçada a esta Corte pelo manejo do 

Agravo em Recurso Especial n. 23.222/RS, ao qual o em. Ministro Relator, 

Raul Araújo, negou conhecimento nos seguintes termos, em síntese:

Da análise do acórdão ora recorrido, observa-se que o Tribunal a quo adotou 

o entendimento de que a cláusula que prevê a rescisão rescisão do contrato de 

seguro é lícita, todavia ao negar provimento à apelação assinalou que no caso 

do contrato, ora discutido, tal rescisão revela-se abusiva diante do fato de que a 

seguradora não comprovou a existência de desequilíbrio na relação jurídica apto 

a justifi car a rescisão.

Dessa forma, observa-se que a reversão do julgado, no sentido de alterar 

o entendimento das instâncias ordinárias, no que tange a comprovação da 

alteração da equação econômica do contrato, tal como propugnado pela 

seguradora, afi gura-se inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a 

necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência, 

todavia, incabível, a atrair a incidência das Súmulas 7/STJ.

Manejado agravo regimental, a eg. Quarta Turma, por unanimidade, 

acolheu a questão de ordem suscitada pelo il. Ministro Marco Buzzi para 

dar provimento ao agravo regimental e determinar a conversão do agravo em 

recurso especial, com seu julgamento afetado à Segunda Seção.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 

5ª Região) (Relator): Na leitura dos autos, depreende-se que Carlos Roberto 

Felin moveu ação cominatória para condenar Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais a renovar o contrato de seguro de vida em grupo, nos exatos termos em 

que foi originariamente pactuado.

Afirmou que, “na data de 11.10.2005 firmou contrato com cobertura 

individual de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais coletivos, assinado 

junto à ré, Porto Seguros, sendo para tanto estipulados valores de cobertura ao 

autor, tanto para os eventos morte natural/acidental, quanto para invalidez 

permanente por acidente ou doença” (na fl . 3).
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Salientou que, “ciente de que se tratava de contrato de renovação automática 

e, como não recebeu nenhum comunicado da Seguradora a respeito da rescisão, 

o autor estava confi ante de que havia se dado a renovação do contrato”, mas que, 

todavia, a seguradora resiliu o contrato sem prévia comunicação, o que “somente 

veio a ter ciência do ocorrido em agosto desse ano (2007)” (nas fl s. 4 e 5).

A sentença julgou procedente o pedido considerando “abusiva a não 

renovação do contrato do segurado, consoante determina o artigo 51, IV e XI, 

do CDC, uma vez que ausente qualquer justifi cativa merecedora de crédito, 

interrompendo legítima expectativa de segurança do autor, lesando o princípio 

da boa-fé objetiva” (nas fl s. 278/279).

Na sentença também consta o seguinte:

Depreende-se da análise do certificado individual de seguro que a 

contratualidade possuía a vigência e um ano (cláusula 11. 1) e que a renovação 

ocorreria automaticamente (cláusula 11.2), “salvo se a Seguradora ou o Segurado 

comunicar o desinteresse pela mesma, mediante aviso prévio e formal de 30 

(trinta) dias, anterior a seu vencimento” (fl . 15).

Ocorre que a requerida não comprovou o cumprimento de tal exigência. Aliás, 

sequer demonstrou o envio da carta de fl s. 93/95 à EBCT para que fosse remetida 

ao endereço da parte autora.

De qualquer sorte, tenho que a não renovação do contrato de seguro de 

vida após período de vigência e renovações automáticas constitui prática 

nitidamente abusiva em relação à legislação consumerista, uma vez que de inteira 

conveniência da seguradora, utilizando-se da cláusula que prevê a possibilidade 

de não renovação automática para furtar-se da manutenção do vínculo negocial 

com o segurado, ao julgar não ser mais vantajosa a manutenção da apólice 

anteriormente contratada.

Tanto é assim que a requerida, na peça de defesa, afi rmou que “a evolução da 

taxa de sinistralidade (indenizações pagas) e relevantes alterações na regulação 

setorial, como a vedação pela SUSEP [..] da comercialização de cobertura para 

invalidez permanente por doença e imposição da aplicação do reajuste por faixa” 

foram os fatores que determinaram a não renovação da apólice (fl . 65).

Portanto, tratando-se de contrato em que o segurado permaneceu vinculado 

por cerca de dois anos, não há como negar à parte autora a renovação do 

contrato, em que pese a previsão contratual dando conta da possibilidade de não 

continuidade da avença (nas fl s. 276/277).

Manejada apelação, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul nega-lhe provimento, “mantendo-se a sentença em sua integralidade” (na fl . 

320), em acórdão cuja ementa foi inicialmente transcrita.
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Feito esse relato, importa enfatizar, preliminarmente, que: (a) a ação 

originária em questão busca a continuidade da relação contratual, não cursando 

com pedido de indenização ou de devolução de prêmios pagos como decorrência 

do rompimento unilateral da relação jurídica; (b) a sentença, assim como o 

acórdão, não deixaram expresso se, de fato, a seguradora comunicou ao segurado 

a intenção de não renovar o contrato; e (c) a relação contratual, pelo que se 

dessume dos termos da inicial, pois a sentença e o acórdão são omissos a esse 

respeito, teve curta duração, de 11.10.2005 a agosto de 2007. Saliente-se, nessa 

toada, que os embargos de declaração e o recurso especial manejados pela 

seguradora não ventilaram esses dois últimos temas em suas respectivas razões.

Desse modo, pode-se concluir, no máximo, que as questões relativas à prévia 

comunicação ao segurado e ao prazo de contratação restaram incontroversas nos 

autos ou que seriam, segundo o sentir dos julgadores, desimportantes para o 

deslinde da controvérsia.

Nessa toada, afasta-se a alegação de violação aos arts. 131, 458, II, e 535 

do Código de Processo Civil/1973, porque o v. acórdão recorrido, embora não 

tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela 

parte, adotou fundamentação sufi ciente, decidindo integralmente a controvérsia.

Quanto ao mérito, destaca-se que o entendimento desta Corte, 

aparentemente, foi pacifi cado no julgamento do Recurso Especial n. 880.605/

RN, no sentido de que o exercício pela seguradora da prerrogativa de não 

renovação dos contratos de seguro de vida em grupo, desde que reconhecido 

contratualmente igual direito ao consumidor e que haja prévia comunicação da 

resilição, não caracteriza comportamento abusivo, sendo decorrente da própria 

natureza do contrato.

Confi ra-se a ementa do julgado:

Recurso especial. Contrato de seguro de vida em grupo. Rescisão unilateral. 

Legalidade. Possibilidade decorrente da própria natureza do contrato sub judice. 

Mutualismo (diluição do risco individual no risco coletivo) e temporariedade. 

Observância. Necessidade. Abusividade. Inexistência. Recurso especial improvido.

I - De plano, assinala-se que a tese jurídica encampada por esta colenda Segunda 

Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.073.595/MG, Relatado 

pela Ministra Nancy Andrighi, DJe 29.04.2011, não se aplica ao caso dos autos, 

notadamente porque possuem bases fáticas distintas. Na hipótese dos autos, 

diversamente, a cláusula que permite a não renovação contratual de ambas as 

partes contratantes encontra-se inserida em contrato de seguro de vida em grupo, 

que possui concepção distinta dos seguros individuais. In casu, não se pode descurar, 
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também, que o vínculo contratual estabelecido entre as partes (de dez anos) perdurou 

interregno substancialmente inferior àquele tratado anteriormente pela Segunda 

Seção, de trinta anos;

II - Em se tratando, pois, de contrato por prazo determinado, a obrigação da 

Seguradora, consistente na assunção dos riscos predeterminados, restringe-se ao 

período contratado, tão-somente. Na hipótese de concretização do risco, durante 

o período contratado, a Seguradora, por consectário lógico, é responsável, ainda, 

pelo pagamento da respectiva cobertura. Em contrapartida, a não implementação 

do risco (ou seja, a não concretização do perigo - evento futuro, incerto e alheio à 

vontade das partes) não denota, por parte da Seguradora, qualquer inadimplemento 

contratual, tampouco confere ao segurado o direito de reaver os valores pagos ou 

percentual destes, ou mesmo de manter o vínculo contratual.

Sobressai, assim, do contrato em tela, dois aspectos relevantes, quais sejam, o 

do mutualismo das obrigações (diluição do risco individual no risco coletivo) e o da 

temporariedade contratual;

III - A temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre justamente da 

necessidade de, periodicamente, aferir-se, por meio dos correlatos cálculos atuarias, 

a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelas arrecadações dos segurados, 

nas bases contratadas, para o efeito de resguardar, no período subseqüente, os 

interesses da coletividade segurada. Tal regramento provém, assim, da constatação 

de que esta espécie contratual, de cunho coletivo, para atingir sua fi nalidade, deve ser 

continuamente revisada (adequação atuarial), porquanto os riscos predeterminados 

a que os interesses segurados estão submetidos são, por natureza, dinâmicos.

IV - Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à Seguradora sopesar se 

a contratação do seguro de vida deverá seguir nas mesmas bases pactuadas, se 

deverá ser reajustada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar 

os interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal proceder, em si, 

não encerra qualquer abusividade ou indevida potestatividade por parte da 

Seguradora;

V - Não se descura, por óbvio, da possibilidade de, eventualmente, o contrato 

de seguro de vida ser vitalício, entretanto, se assim vier a dispor as partes 

contratantes, é certo que as bases contratuais e especialmente, os cálculos 

atuariais deverão observar regime fi nanceiro próprio. Ademais, o seguro de vida 

vitalício, ainda que expressa e excepcionalmente possa ser assim contratado, 

somente comporta a forma individual, nunca a modalidade em grupo. Na 

verdade, justamente sob o enfoque do regime fi nanceiro que os seguros de vida 

deverão observar é que reside a necessidade de se conferir tratamento distinto 

para o seguro de vida em grupo daquele dispensado aos seguros individuais que 

podem, eventualmente, ser vitalício;

VI - Não se concebe que o exercício, por qualquer dos contratantes, de um 

direito (consistente na não renovação do contrato), inerente à própria natureza 

do contrato de seguro de vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, 
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ao mesmo tempo, encerrar abusividade sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, ou, ainda, inobservância da boa-fé objetiva, fundada, tão-somente, 

no fato de o contrato entabulado entre as partes ter tido vigência pelo período 

de dez anos. Não se pode simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar 

abusivo todo e qualquer comportamento contratual que supostamente seja 

contrário ao interesse do consumidor, notadamente se o proceder encontra 

respaldo na lei de regência. Diz-se, supostamente, porque, em se tratando de 

um contrato de viés coletivo, ao se conferir uma interpretação que torne viável 

a consecução do seguro pela Seguradora, benefi cia-se, ao fi nal, não apenas o 

segurado, mas a coletividade de segurados;

VII - No contrato entabulado entre as partes, encontra-se inserta a cláusula 

contratual que expressamente viabiliza, por ambas as partes, a possibilidade 

de não renovar a apólice de seguro contratada. Tal faculdade, repisa-se, decorre 

da própria lei de regência. Desta feita, levando-se em conta tais circunstâncias 

de caráter eminentemente objetivo, tem-se que a duração do contrato, seja ela 

qual for, não tem o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto 

à pretendida renovação. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a relação 

contratual perdurou por apenas dez anos, tempo que se revela demasiadamente 

exíguo para vincular a Seguradora eternamente a prestar cobertura aos riscos 

contratados.

Aliás, a conseqüência inexorável da determinação de obrigar a Seguradora a 

manter-se vinculada eternamente a alguns segurados é tornar sua prestação, mais 

cedo ou mais tarde, inexeqüível, em detrimento da coletividade de segurados;

VII - Recurso Especial improvido.

(REsp 880.605/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministro 

Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe de 17.09.2012)

O assinalado acórdão, salientando que o mutualismo “encontra-se 

arraigado nos contratos de seguro de vida, seja na modalidade individual, seja 

na modalidade coletiva”, adota como fundamento da licitude da opção de 

não renovação contratual o caráter temporário que é, e deve ser, próprio da 

modalidade coletiva, distinguindo-o, portanto, da modalidade individual, nos 

seguintes termos:

Na verdade, a temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre 

justamente da necessidade de, periodicamente, aferir-se, por meio dos correlatos 

cálculos atuarias, a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelas 

arrecadações dos segurados, nas bases contratadas, para o efeito de resguardar, 

no período subseqüente, os interesses da coletividade segurada.

Tal regramento provém, assim, da constatação de que esta espécie contratual, 

de cunho coletivo, para atingir sua finalidade, deve ser continuamente revisado 
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(adequação atuarial), porquanto os riscos predeterminados a que os interesses 

segurados estão submetidos são, por natureza, dinâmicos.

A confecção de um contrato de seguro, assim, pressupõe a mensuração, pela 

Seguradora, de uma série de circunstâncias, tais como, a idade dos segurados, 

a entrada e saída destes, a ocorrência de sinistros, dentre muitas outras, que se 

relacionam diretamente aos riscos a serem por ela assumidos durante o prazo 

contratual, tão-somente. Tais circunstâncias, é certo, são dinâmicas e, alteram-se, 

irremediavelmente, com o passar do tempo.

Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à Seguradora sopesar se 

a contratação do seguro de vida deverá seguir nas mesmas bases pactuadas, se 

deverá ser reajustada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar 

os interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal proceder, em si, na 

compreensão deste Ministro, não encerra qualquer abusividade ou indevida 

potestatividade por parte da Seguradora.

(...)

Ademais, o seguro de vida vitalício, ainda que expressa e excepcionalmente possa 

ser assim contratado, somente comporta a forma individual, nunca a modalidade em 

grupo. Na verdade, justamente sob o enfoque do regime fi nanceiro que os seguros de 

vida deverão observar é que reside a necessidade de se conferir tratamento distinto 

para o seguro de vida em grupo daquele dispensado aos seguros individuais que 

podem, eventualmente, ser vitalício. (grifou-se).

Não se desconhece que esse entendimento vem sendo seguido pela 

jurisprudência da egrégia Segunda Seção, conforme se colhe dos seguintes 

julgados, a título de exemplo: AgInt no AREsp 1.082.254/SP, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12.09.2017, DJe de 

15.09.2017; AgInt no REsp 1.607.559/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 22.08.2017, DJe de 04.09.2017; AgInt nos EDcl no 

REsp 1.473.074/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 15.08.2017, DJe de 30.08.2017; AgInt no REsp 1.628.850/BA, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27.06.2017, DJe de 

21.08.2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.601.014/SC, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.05.2017, DJe de 02.06.2017; AgInt nos 

EREsp 1.320.926/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, 

julgado em 22.02.2017, DJe de 07.03.2017; AgInt no REsp 1.193.982/MG, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15.12.2016, DJe de 

07.02.2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.344.720/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 06.10.2016, DJe de 18.10.2016; AgRg 

no REsp 1.544.585/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, 

julgado em 04.08.2016, DJe de 16.08.2016.
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Destaco, nesse particular, o seguinte julgado:

Processual Civil. Recurso especial. Recurso manejado sob a égide do CPC/1973. 

Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de indébito. Alegação de 

ofensa ao art. 535 do CPC/1973. Omissão ou contradição inexistentes. Acórdão 

devidamente fundamentado. Contrato de seguro de vida em grupo. Prazo 

determinado. Não renovação do contrato antigo. Rescisão unilateral. Prévia 

notificação do segurado. Legalidade. Prescrição ânua. Ocorrência. Súmula n. 

83 do STJ. Reajuste por faixa etária. Falta de prequestionamento. Incidência da 

Súmula n. 211 do STJ.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9.3.2016: Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem 

enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, 

contradição ou obscuridade.

3. O segurado buscou a manutenção das condições originais da Apólice 

40, extinta em março de 2002, e a indenização pelos prejuízos advindos do 

pagamento a maior dos prêmios, em virtude da adesão a outro contrato de 

seguro, no qual havia previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária. 

O Tribunal de base, ao aplicar a prescrição anual, decidiu em consonância com 

a orientação deste Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional 

para a propositura de ação objetivando a revisão de cláusulas contratuais, a 

restituição de prêmios e a indenização por danos morais em virtude de conduta 

supostamente abusiva da seguradora que se recusou a renovar seguro de vida 

em grupo, oferecendo proposta de adesão a novo produto, é de 1 (um) ano, por 

aplicação do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil (AgRg no REsp n. 1.355.348/RS, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 4.6.2014). Assim, tendo 

sido a ação ajuizada apenas aos 5.11.2009 e a notifi cação para a alteração da 

apólice se efetivado aos 21.1.2002, o prazo prescricional já se havia exaurido.

4. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp n. 880.605/

RN, firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê 

a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por 

qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notifi cação em prazo razoável.

5. Na hipótese, o conteúdo normativo referente ao art. 15, § 3º, do Estatuto 

do Idoso, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, mesmo após a 

interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do necessário 

prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável 

ao acesso às instâncias excepcionais. Assim, incide, ao caso, o óbice da Súmula 
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n. 211 do STJ, que impede, também, o trânsito do apelo nobre pela alínea c do 

permissivo constitucional.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.566.259/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

23.05.2017, DJe de 1º.06.2017)

Todavia, defende-se no presente recurso especial que, não obstante a 

aparente diversidade existente entre o contrato de seguro individual e o de 

grupo, são ambos seguro de pessoas e merecem igual tratamento no que tange à 

pretensão de manutenção do vínculo contratual.

Deveras, não se nega que somente nos contratos individuais, vitalícios ou 

plurianuais, há a formação de reserva matemática, o que permite, no caso de 

resilição de contrato em vigor, a restituição da assinalada reserva, nos termos do 

art. 796, parágrafo único.

Do mesmo modo, sabe-se que na modalidade coletiva do seguro de pessoas 

o regime fi nanceiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime de 

capitalização, tampouco com a formação de reserva matemática vinculada a 

cada participante.

No entanto, deve-se salientar que no multicitado precedente formado 

no REsp 880.605/RS e que orientou a posterior jurisprudência desta egrégia 

Segunda Seção, a pretensão deduzida cursava com o pedido de indenização pelo 

rompimento da relação jurídica e de devolução dos prêmios pagos, e não, como 

no presente caso, com a demanda de continuidade do seguro de vida, o que 

prescinde da formação de reserva matemática individualizada, a não ser que a 

seguradora demonstre o desequilíbrio atuarial da carteira.

A necessidade de demonstração do desequilíbrio atuarial também foi 

considerada no julgamento do REsp 880.605/RS, pois, para o ilustre Relator 

para o acórdão, Ministro Massami Uyeda, “de fato, cabe à Seguradora demonstrar 

em juízo o alegado desequilíbrio atuarial”.

Assim, como bem assinalado pelo ilustre Ministro Massami Uyeda, o 

mutualismo “encontra-se arraigado nos contratos de seguro de vida, seja na 

modalidade individual, seja na modalidade coletiva”.

Ora, o chamado mutualismo do contrato de seguro, para além do binômio 

prêmio pago pelo segurado/cobertura contratada ao segurado, possui como 

principal característica a sempre presente diluição do risco individual no risco 

coletivo, de modo que a contribuição individual de cada segurado, potencializada 
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pela correta aplicação dos recursos pela seguradora, garante a proteção dos 

interesses de toda a coletividade segurada.

Assim, o mutualismo, além de se manifestar em sua dimensão vertical, 

segurado/seguradora, também é percebido horizontalmente: cada segurado 

confi a que a cobertura contratada será adimplida pela seguradora, porque esta, 

ente especializado nesse tipo de negócio, poderá se utilizar, de forma responsável, 

de todo o montante arrecadado para a formação de fundos e reservas técnicas 

que garantam a solvabilidade de cada um dos contratos, seja individual, seja 

coletivo.

Assim, cabe à seguradora administrar, estatística e atuariamente, as 

expectativas de sinistralidade de cada grupo em função das força do fundo, 

garantindo o equilíbrio fi nanceiro o mais estável possível, ao longo do tempo, 

de modo que a eventual necessidade da readequação do valor dos prêmios e da 

extensão da cobertura se tornem excepcionais.

Incidem ao caso os princípios da cooperação, solidariedade, boa-fé objetiva e 

proteção da confi ança, que devem informar toda espécie de relação contratual, em 

especial a que se encontra em evidência. 

Com efeito, a ilustre Ministra Nancy Andrighi, no voto vencido proferido 

no REsp 1.356.725/RS, deixou consignada a judiciosa lição que ora se adota 

como razão de decidir:

Não se ignora o fato de que o seguro de vida é contrato de trato sucessivo, 

sujeito a renovação anual, mas é de supor que, após múltiplas renovações, fi ca 

caracterizada a intenção do segurado de mantê-lo por prazo indeterminado, com 

o que, tacitamente, concorda a seguradora ao aceitar as sucessivas renovações.

Em outras palavras, o contrato sub judice não pode, em hipótese alguma, ser 

analisado isoladamente, como um acordo de vontades voltado ao estabelecimento 

de obrigações recíprocas por um período fi xo, com faculdade de não renovação. Essa 

ideia, identifi cada com o que Ronaldo Porto Macedo Jr. chamou de “contratos 

descontínuos”, põe de lado a percepção fundamental de que qualquer contrato 

de seguro oferecido ao consumidor, notadamente por um longo período 

ininterrupto de tempo, integra o rol de contratos que a doutrina mais autorizada 

convencionou chamar de contratos relacionais (Ronaldo Porto Macedo Jr., 

Contratos Relacionais e defesa do consumidor, 2ª ed., São Paulo: RT, 2007), ou 

contratos cativos de longa duração (Claudia Lima Marques, Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais, 5ª ed., São 

Paulo: RT, 2005).

Nesses contratos, para além das cláusulas e disposições expressamente 

convencionadas pelas partes e introduzidas no instrumento contratual, também 
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é fundamental reconhecer a existência de deveres anexos, que não se encontram 

expressamente previstos, mas que igualmente vinculam as partes e devem ser 

observados.

Trata-se da necessidade de observância dos postulados da cooperação, 

solidariedade, boa-fé objetiva e proteção da confi ança, que devem estar presentes, 

não apenas durante período de desenvolvimento da relação contratual, mas também 

na fase pré-contratual e após a rescisão da avença. A proteção especial que deve 

ser conferida aos contratos relacionais nasce da percepção de que eles vinculam 

o consumidor de tal forma que, ao longo dos anos de duração da relação 

contratual complexa, torna-se este cliente cativo daquele fornecedor ou cadeia 

de fornecedores, tornando-se dependente mesmo da manutenção daquela 

relação contratual ou tendo frustradas todas as suas expectativas, aceitando toda 

sorte de imposições para manter o vínculo com o fornecedor.

Nessa ordem de ideias, não é difícil enxergar que um contrato de seguro de 

vida que vem sendo renovado por mais de 10 anos não pode ser interpretado 

como se meramente derivasse de contratos isolados, todos com duração de 

um ano. Os diversos contratos renovados não são estanques, não estão 

compartimentalizados. Trata-se, na verdade, de uma única relação jurídica, 

desenvolvida mediante a celebração de diversos contratos, cada um deles como 

extensão do outro.

No particular, analisados todos os contratos conjuntamente, por certo notar-

se-á que a notificação da Aliança, na verdade, não revela a intenção de não 

renovação de um vínculo anual, mas sim a intenção de rescindir o vínculo 

continuado, que ininterruptamente vinha se mantendo até então. Essa mudança 

de enfoque do problema é fundamental porque onde se via, antes, uma mera 

negativa de renovação, enxerga-se, agora, uma efetiva rescisão.

Por outro lado, se fazem oportunas as considerações tecidas pelo i. Min. Luis Felipe 

Salomão no julgamento do REsp 880.605/RN quanto à incidência à situações como a 

dos autos das fi guras da supressio, “teoria oriunda da boa-fé, que reduz a efi cácia do 

direito em razão do (...) comportamento da parte, que se estende por longo período 

de tempo ou se repete inúmeras vezes, porque incompatível com o exercício do 

direito” e da surrectio, “cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso 

do tempo, pela expectativa legitimamente despertada”.

Evidentemente, a conduta da seguradora, de durante anos admitir a renovação 

do contrato sem modifi cação substancial de seus termos, inclusive no preço, gera 

para o segurado a legítima expectativa de que poderá contar com essa renovação 

por prazo indeterminado e sem mudanças repentinas nas condições do instrumento. 

(grifou-se).

Desse entendimento não discordou o eminente Ministro Luis Felipe 

Salomão, que, no voto vencido proferido no REsp 880.605/RN, assegurou, em 

fundamentação também adotada como ratio decidendi, que:
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Portanto, o alegado desequilíbrio contratual verificado pela Seguradora, 

que supostamente implica aumento do prêmio, diminuição da cobertura e 

escalonamento por faixa etária, não se mostra compatível com os princípios da 

boa-fé e da lealdade contratual entre as partes.

Importante destacar a relevância do princípio da boa-fé objetiva na construção 

e interpretação desses tipos de contratos.

Sobre o assunto Aldemiro Rezende de Dantas Júnior citando Alfonso de Cosio 

e Cabral, escreve:

No direito moderno a boa-fé assumiu o papel de uma fonte de normas 

objetivas, cuja atuação concreta se dá mediante a aplicação de princípios 

gerais, esclarecendo em seguida, que isso signifi ca que a boa-fé pode ser 

entendida como norma geral, que se diversifi ca e especializa para cada 

situação concreta, ou seja, cujo conteúdo será formado e determinado em 

função das circunstâncias concretas. (“Teoria dos Atos Próprios no Princípio 

da Boa-Fé”, Editora Juruá)

Segundo, ainda, o referido autor:

[...] em relação aos contratos, a conduta ditada pela boa-fé se impõe 

não apenas ao longo da execução do mesmo mas antes mesmo de ter se 

aperfeiçoado o ajuste e ainda depois que o mesmo já foi integralmente 

cumprido nas fases pré e pós contratuais. E ainda mais, tal comportamento 

não se impõe apenas aos negócios jurídicos que se situam dentro do 

campo das obrigações, mas em relação a todos os negócios jurídicos em 

geral. (ob. cit.)

No mesmo sentido, Judith Martins-Costa ao discorrer sobre os direitos 

instrumentais decorrentes da boa-fé objetiva:

Dito de outro modo, os deveres instrumentais “caracterizam-se por uma 

função auxiliar da realização positiva do fi m contratual e de proteção à 

pessoa e aos bens da outra parte contra os riscos de danos concomitantes”, 

servindo, “ao menos as suas manifestações mais típicas, o interesse na 

conservação dos bens patrimoniais ou pessoais que podem ser afetados 

em conexão com o contrato (...)”.

Trata-se, portanto, de “deveres de adoção de determinados 

comportamentos, impostos pela boa-fé em vista do fi m do contrato (...) 

dada a relação de confi ança que o contrato fundamenta, comportamentos 

variáveis com as circunstâncias concretas da situação”. Ao ensejar a criação 

desses deveres, a boa-fé atua como fonte de integração do conteúdo 

contratual, determinando a sua otimização independentemente da 

regulação voluntaristicamente estabelecida. (“A Boa-Fé no Direito Privado”; 

Editora Revista dos Tribunais, p. 440)
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Afi rma Pontes de Miranda, em seu Tratado de Direito Privado”, Tomo III, Editora 

BookSeller, p. 374:

Rigorosamente, as regras de boa-fé entram nas regras do uso do tráfi co, 

porque tratar lisamente, com correção, é o que se espera encontrar nas 

relações da vida. Os usos do tráfi co, mais restritos, ou mais especializados, 

apenas se diferenciam, por sua menor abrangência. Quando se diz que 

a observância do critério da boa-fé, nos casos concretos, assenta em 

apreciação de valores, isto é, repousa em que, na colisão de interesses, um 

deles há de ter maior valor, e não em deduções lógicas, apenas se alude ao 

que se costuma exigir no trato dos negócios. Regras de boa-fé são regras do 

uso do tráfi co, gerais, porém de caráter cogente, que de certo modo fi cam 

entre as regras jurídicas cogentes e o direito não-cogente, para encherem o 

espaço deixado pelas regras jurídicas dispositivas e de certo modo servirem 

de regras interpretativas.

Na verdade, busca-se assegurar, como se vê, a proteção à confi ança de cada 

uma das partes contratantes e suas legítimas expectativas.

Saliento, ademais, que não há informação no acórdão recorrido acerca de 

aprovação da modifi cação da apólice de seguro em vigor, conforme exige o art. 

801, § 2º, do CC, o qual prevê que:

Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou 

jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.

§ 2º A modifi cação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa 

de segurados que representem três quartos do grupo.

Tampouco produziu a Seguradora prova cabal acerca do alegado desequilíbrio 

contratual, o que nem de longe veio estabelecido no acórdão.

Observe-se que o seguro de vida, oriundo da união de pessoas para 

cobertura do evento morte, com indicação de benefi ciário, nasceu, na Inglaterra, 

na modalidade hoje conhecida como Mútua, e veio a expandir-se mundialmente, 

sendo hoje regulado, por exemplo, nos Estados Unidos, como o group life 

insurance, em relação ao qual, apesar da periodicidade, que compreende espécies 

diversas, dentre as quais o level term life insurance, contratado em grupo, com 

garantia de inalterabilidade do prêmio em 10, 15 ou 30 anos.

Na França, o Code des Assurances estabelece, no art. L.141-1, obrigação 

de notifi cação prévia para resilição do contrato, salvo no seguro de vida cujas 

prestações estão vinculadas à cessação de atividade profi ssional, subscrito por 

uma empresa ou um grupo de empresas em proveito de seus assalariados ou por 
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um agrupamento profi ssional representativo de empresas ou em proveito dos 

seus empregados ou para uma organização representativa de uma profi ssão não 

assalariada. Tal não se aplica, outrossim, aos contratos de grupo subscritos por 

um estabelecimento de crédito ou uma sociedade de fi nanciamento que tenha 

por objeto a garantia de reembolso de um investimento (tradução livre). No 

original:

“Pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l ’article L. 141-1...

Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance en cas de vie 

dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, souscrits par une 

entreprise ou un groupe d’entreprises au profi t de leurs salariés ou par un groupement 

professionnel représentatif d’entreprises au profi t des salariés de celles-ci ou par une 

organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités 

publiques au profi t de ses membres. Il ne s’applique pas non plus aux contrats de 

groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de fi nancement, ayant 

pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt”.

Em conclusão, não obstante a licitude da cláusula que prevê a possibilidade 

de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos 

contratantes, desde que haja prévia notifi cação em prazo razoável, em obediência 

aos princípios da cooperação, solidariedade, boa-fé objetiva e proteção da confi ança, 

que informam a espécie de relação contratual em evidência, impõe-se que 

a seguradora demonstre o desequilíbrio atuarial como requisito para a não 

renovação do contrato de seguro de pessoas, individual ou coletivo.

Quanto à resolução do caso concreto, verifi ca-se que a análise do acórdão 

ora recorrido revela que o Tribunal a quo adotou o entendimento de que a 

cláusula que prevê a resilição do contrato de seguro é lícita, todavia, ao negar 

provimento à apelação, assinalou que, no caso do contrato ora discutido, tal 

rescisão revela-se abusiva diante do fato de que a seguradora não comprovou a 

existência de desequilíbrio na relação jurídica apto a justifi car a rescisão.

Dessa forma, a reversão do julgado, no sentido de alterar o entendimento 

das instâncias ordinárias, no que tange à comprovação da alteração da equação 

econômica do contrato, tal como propugnada pela seguradora, afigura-se 

inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a necessidade de reexame 

do contexto fático-probatório dos autos, providência, todavia, incabível, a atrair 

a incidência da Súmula 7/STJ.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

É o voto.
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VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se, originalmente, de agravo 

em recurso especial interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros, com 

fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim 

ementado (e-STJ fl . 315):

Apelação cível. Contrato de seguro de vida. Ação que visa à manutenção da 

contratação. Caso em que a seguradora ré informou ao autor a não renovação da 

apólice até então em vigor sob alegação de que haveria previsão contratual para 

tanto.

Comportamento abusivo da seguradora que deverá manter em vigor 

o contrato nos moldes originalmente contratados pelas partes. Apelação 

desprovida.

Nas razões do recurso especial, alega a recorrente violação aos artigos 

131, 458, III, e 535, II, do CPC, 760 e 774 do CC, 51, IV, XI, § 1º, I e II, do 

CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que o contrato de seguro 

de vida deve ser fi rmado por prazo determinado, por expressa previsão legal, de 

modo que não pode a seguradora ser obrigada a renovar o contrato de forma 

automática por prazo indeterminado. Afi rma que é válida, portanto, a cláusula 

contratual que prevê a não renovação do contrato de seguro de vida em grupo, 

mediante notifi cação prévia, faculdade conferida a ambas as partes da relação 

contratual.

Distribuídos os autos ao Ministro Raul Araújo, foi negado seguimento ao 

recurso especial, tendo em vista a incidência da Súmula 7 do STJ ao caso.

Houve interposição de agravo regimental pela seguradora, em que se alega 

que já está pacifi cada a jurisprudência desta Corte Superior no que diz respeito à 

validade jurídica da cláusula contratual de conteúdo incontroverso que autoriza 

a seguradora a deixar de renovar o contrato de seguro de vida fi rmado por prazo 

determinado.

Assevera a não incidência da Súmula 7 do STJ ao caso, uma vez 

que pretende “apenas a análise acerca da legalidade da cláusula n. 11.2 do 

contrato, cujo conteúdo e interpretação são absolutamente incontroversos e 

que independe do reexame da ocorrência ou não de desequilíbrio na relação 

jurídica apta a justifi car a não-renovação, por se tratar de um direito potestativo 

da seguradora”.
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No julgamento do agravo regimental, após voto-vista que proferi, a Quarta 

Turma, acolhendo questão de ordem proposta pelo Ministro Marco Buzzi, 

decidiu converter o agravo em recurso especial, submetendo-o ao exame desta 

Seção, perante a qual é apresentado, na data de hoje, pelo Ministro Lázaro 

Guimarães.

II

O cerne da questão consiste, portanto, em saber se tem a seguradora o 

direito potestativo de optar pela não renovação de contrato de seguro de vida em 

grupo, diante de cláusula contratual que faculta tal direito a ambas as partes e do 

disposto no art. 760 do Código Civil, segundo o qual da apólice deve constar “o 

início e o fi m de sua validade” e no art. 774 do mesmo Código (“a recondução 

tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, não 

poderá operar mais de uma vez”).

Anoto que, no caso em exame, conforme narrado na inicial, o contrato de 

seguro de vida em grupo foi celebrado em 11.10.2005, com vigência de um ano, 

e prorrogação automática ao fi nal de cada período, salvo se a seguradora ou o 

segurado comunicar o desinteresse, mediante aviso prévio e formal de trinta dias 

anterior ao vencimento. A partir do ano de 2007 não mais foi prorrogado, vale 

dizer, não se trata de contrato de longa duração, vez que vigorou por apenas dois 

anos.

Sustenta o autor que o contrato de seguro de vida é “contrato cativo de 

longa duração, pois apesar de ser anualmente renovável, trata-se, na verdade, de 

contrato ao qual o segurado adere com a perspectiva de nele permanecer, em 

princípio, até a sua morte.” Invoca, por analogia, a Lei n. 9.656/1998, regente 

dos contratos dos planos e seguros privados de assistência à saúde, cujo art. 13 

estabelece a renovação automática e o art. 35 impede a suspensão ou rescisão 

unilateral do contrato individual ou familiar.

O Tribunal de origem considerou que, embora não haja, em tese, nenhuma 

ilicitude no proceder da seguradora que agiu amparada em cláusula contratual 

que confere às partes o direito de não renovação do contrato de seguro, 

atendendo aos princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, 

tais princípios não poderiam ser aplicados de forma absoluta.

Para que a seguradora pudesse exercer seu direito à não renovação, afi rmou 

a Corte local que deveria ocorrer signifi cativa e concreta mudança no caso em 

questão, a ponto de se tornar inviável a manutenção da apólice, o que entendeu 

não evidenciado no presente caso.
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Considerou, ainda, que a não renovação do contrato, sob justifi cativa 

de que haveria necessidade de adaptação dos contratos à nova legislação e 

às exigências atuais do mercado, configuraria comportamento arbitrário e 

abusivo da seguradora, de modo que violado o princípio da boa-fé contratual, 

aplicável a ambas as partes do contrato, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 

Invocou precedente do STJ em que assentada a nulidade de cláusula de rescisão 

unilateral de contrato de plano de saúde (REsp 602.397-RS, relator Ministro 

Castro Filho, DJ 1º.8.2005).

III

Assim posta a controvérsia, entendo pertinente, em primeiro lugar, ressaltar 

que não se está a tratar de contrato de seguro saúde, o qual, a partir da redação 

dada pela Medida Provisória 1.944-22/2001 à Lei n. 9.656/1998, passou a ter a 

mesma regência dos planos de saúde, em muitos aspectos diversa da disciplina 

dos contratos de seguro em geral, regidos pelo Código Civil.

Com efeito, os contratos de planos de saúde são cativos por força de lei, 

sendo renovados automaticamente, conforme estabelece o art. 13, caput, do Lei 

n. 9.656/1998, com a redação dada pela Medida Provisória 2.177-44/2001, 

assim redigido:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º 

desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de 

vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da 

renovação.

Não cabe, assim, a analogia pretendida com a invocação da Lei n. 

9.656/1998, regente dos contratos dos planos e seguros privados de assistência à 

saúde, cujo art. 13 estabelece a renovação automática e o art. 35-E, III, impede a 

suspensão ou rescisão unilateral do contrato individual ou familiar.

Observo que o contrato de seguro, por expressa disposição do Código 

Civil, deve vigorar por prazo determinado, sendo possível apenas uma renovação 

automática (arts. 760 e 774), ao contrário do que sucede com os planos de saúde, 

cuja legislação específi ca determina a renovação automática.

E não é apenas essa a diferença entre seguros em geral, regidos pelo 

Código Civil, e planos e seguros de saúde, regidos pela Lei n. 9.656/1998. Os 

seguros têm o limite da garantia obrigatoriamente fi xado na apólice respectiva, 

assim como o período de vigência; são sujeitos à disciplina e fi scalização da 
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SUSEP. O plano privado de assistência à saúde, ao contrário, não possui valor 

de garantia estabelecido no contrato, dispondo a lei que a cobertura dá-se 

por prazo indeterminado e sem limite fi nanceiro (art. 1º, I); a disciplina e 

fi scalização respectiva competem à ANS.

Assim, os precedentes relacionados à renovação de contratos de planos 

de saúde, contratos cativos por defi nição legal, não servem de parâmetro para 

apreciação da presente causa.

IV

Com relação aos contratos de seguro de vida, anoto, inicialmente, que, no 

julgamento do REsp 880.605/RN, concluído em 13.6.2012, a Segunda Seção 

consolidou a orientação de que a prerrogativa de não renovação dos contratos 

de seguro de vida em grupo, concedida a ambas as partes contratantes, não 

configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do 

contrato.

Com efeito, a ementa do referido julgado tem o seguinte teor:

Recurso especial. Contrato de seguro de vida em grupo. Rescisão unilateral. 

Legalidade. Possibilidade decorrente da própria natureza do contrato sub judice. 

Mutualismo (diluição do risco individual no risco coletivo) e temporariedade. 

Observância. Necessidade. Abusividade. Inexistência. Recurso especial improvido.

I - De plano, assinala-se que a tese jurídica encampada por esta colenda 

Segunda Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.073.595/

MG, Relatado pela Ministra Nancy Andrighi, DJe 29.04.2011, não se aplica ao caso 

dos autos, notadamente porque possuem bases fáticas distintas. Na hipótese 

dos autos, diversamente, a cláusula que permite a não renovação contratual de 

ambas as partes contratantes encontra-se inserida em contrato de seguro de vida 

em grupo, que possui concepção distinta dos seguros individuais. In casu, não se 

pode descurar, também, que o vínculo contratual estabelecido entre as partes 

(de dez anos) perdurou interregno substancialmente inferior àquele tratado 

anteriormente pela Segunda Seção, de trinta anos;

II - Em se tratando, pois, de contrato por prazo determinado, a obrigação da 

Seguradora, consistente na assunção dos riscos predeterminados, restringe-se ao 

período contratado, tão-somente. Na hipótese de concretização do risco, durante 

o período contratado, a Seguradora, por consectário lógico, é responsável, ainda, 

pelo pagamento da respectiva cobertura. Em contrapartida, a não implementação 

do risco (ou seja, a não concretização do perigo - evento futuro, incerto e alheio à 

vontade das partes) não denota, por parte da Seguradora, qualquer inadimplemento 

contratual, tampouco confere ao segurado o direito de reaver os valores pagos 
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ou percentual destes, ou mesmo de manter o vínculo contratual. Sobressai, assim, 

do contrato em tela, dois aspectos relevantes, quais sejam, o do mutualismo das 

obrigações (diluição do risco individual no risco coletivo) e o da temporariedade 

contratual;

III - A temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre justamente 

da necessidade de, periodicamente, aferir-se, por meio dos correlatos cálculos 

atuarias, a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelas arrecadações 

dos segurados, nas bases contratadas, para o efeito de resguardar, no período 

subseqüente, os interesses da coletividade segurada. Tal regramento provém, 

assim, da constatação de que esta espécie contratual, de cunho coletivo, para 

atingir sua fi nalidade, deve ser continuamente revisada (adequação atuarial), 

porquanto os riscos predeterminados a que os interesses segurados estão 

submetidos são, por natureza, dinâmicos.

IV - Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à Seguradora sopesar se 

a contratação do seguro de vida deverá seguir nas mesmas bases pactuadas, se 

deverá ser reajustada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar 

os interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal proceder, em si, 

não encerra qualquer abusividade ou indevida potestatividade por parte da 

Seguradora;

V - Não se descura, por óbvio, da possibilidade de, eventualmente, o contrato de 

seguro de vida ser vitalício, entretanto, se assim vier a dispor as partes contratantes, 

é certo que as bases contratuais e especialmente, os cálculos atuariais deverão 

observar regime fi nanceiro próprio. Ademais, o seguro de vida vitalício, ainda que 

expressa e excepcionalmente possa ser assim contratado, somente comporta a 

forma individual, nunca a modalidade em grupo. Na verdade, justamente sob o 

enfoque do regime fi nanceiro que os seguros de vida deverão observar é que reside 

a necessidade de se conferir tratamento distinto para o seguro de vida em grupo 

daquele dispensado aos seguros individuais que podem, eventualmente, ser vitalício;

VI - Não se concebe que o exercício, por qualquer dos contratantes, de um 

direito (consistente na não renovação do contrato), inerente à própria natureza 

do contrato de seguro de vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, 

ao mesmo tempo, encerrar abusividade sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, ou, ainda, inobservância da boa-fé objetiva, fundada, tão-somente, 

no fato de o contrato entabulado entre as partes ter tido vigência pelo período 

de dez anos. Não se pode simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar 

abusivo todo e qualquer comportamento contratual que supostamente seja 

contrário ao interesse do consumidor, notadamente se o proceder encontra 

respaldo na lei de regência. Diz-se, supostamente, porque, em se tratando de 

um contrato de viés coletivo, ao se conferir uma interpretação que torne viável 

a consecução do seguro pela Seguradora, benefi cia-se, ao fi nal, não apenas o 

segurado, mas a coletividade de segurados;
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VII - No contrato entabulado entre as partes, encontra-se inserta a cláusula 

contratual que expressamente viabiliza, por ambas as partes, a possibilidade 

de não renovar a apólice de seguro contratada. Tal faculdade, repisa-se, decorre 

da própria lei de regência. Desta feita, levando-se em conta tais circunstâncias 

de caráter eminentemente objetivo, tem-se que a duração do contrato, seja ela 

qual for, não tem o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto à 

pretendida renovação. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a relação 

contratual perdurou por apenas dez anos, tempo que se revela demasiadamente 

exíguo para vincular a Seguradora eternamente a prestar cobertura aos riscos 

contratados. Aliás, a conseqüência inexorável da determinação de obrigar a 

Seguradora a manter-se vinculada eternamente a alguns segurados é tornar sua 

prestação, mais cedo ou mais tarde, inexeqüível, em detrimento da coletividade 

de segurados;

VII - Recurso Especial improvido.

Destaco, a propósito, as seguintes passagens do substancioso voto condutor 

do acórdão proferido pelo Ministro Massami Uyeda, nas quais Sua Excelência 

demonstra, com precisão e após exaustivo estudo do tema, que a cláusula que 

permite a não renovação do contrato coletivo de seguro de vida encontra-se 

em perfeita harmonia com o princípio do mutualismo inerente a essa espécie 

de contrato e encontra amparo na distinção entre as modalidades individual e 

coletiva dessa espécie de avença, observados os respectivos regimes fi nanceiros 

a que estão submetidos, fundamentos aos quais aderi na oportunidade e adoto 

como razões de decidir:

Por defi nição legal, o contrato de seguro de vida, seja na modalidade individual, 

seja na modalidade de grupo, destina-se, precipuamente, a garantir, por meio de 

correlata contraprestação (prêmio), interesse legítimo do segurado, relativo a sua 

pessoa, contra riscos predeterminados durante a vigência do contrato.

É, em síntese, o que preceitua a lei substantiva civil, in verbis:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

[...]

Art. 794: A recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante 

expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de uma vez

Em se tratando, pois, de contrato por prazo determinado, a obrigação da 

Seguradora, consistente na assunção dos riscos predeterminados, restringe-se ao 

período contratado, tão-somente. Na hipótese de concretização do risco, durante 
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o período contratado, a Seguradora, por consectário lógico, é responsável, ainda, 

pelo pagamento da respectiva cobertura. Em contrapartida, a não implementação 

do risco (ou seja, a não concretização do perigo - evento futuro, incerto e 

alheio à vontade das partes) não denota, por parte da Seguradora, qualquer 

inadimplemento contratual, tampouco confere ao segurado o direito de reaver 

os valores pagos ou percentual destes, ou mesmo de manter o vínculo contratual.

Sobressai, assim, do contrato em tela, dois aspectos relevantes, quais sejam, o 

do mutualismo das obrigações e o da temporariedade contratual.

Efetivamente, o mutualismo, no bojo do contrato de seguro, não se se 

circunscreve, tão-somente, à contraprestação paga pelo segurado (prêmio) 

em razão da assunção do risco deste pela Seguradora, que, na hipótese de 

implementação do risco contratado, compromete-se a prestar a cobertura 

contratada ao segurado. Na verdade, seu conceito agrega, ainda, a ocorrente 

diluição do risco individual no risco reputado coletivo. É dizer, a partir da 

arrecadação, pela Seguradora, de recursos/contribuições de cada segurado, 

garante-se a proteção dos interesses de toda a coletividade segurada.

Destaca-se de autorizada doutrina, por oportuno, as seguintes considerações 

acerca do mutualismo nos contratos de seguro, in verbis:

O mutualismo constitui, portanto, a base do seguro. Sem a cooperação 

da coletividade seria impossível, ou melhor, não se distinguiria do jogo. 

Não alcançaria, também seu objetivo social, pois, ao invés do patrimônio 

segurado seria sacrificado o patrimônio do segurador. A insegurança 

permaneceria para um e para outro. Importa socialmente evitar o sacrifício 

de alguém pelo risco e eliminar a insegurança que ameaça a todos. Isto 

é possível através do mutualismo que reparte os prejuízos para muitos 

em pequenas parcelas que não afetam sua estabilidade econômica. O 

patrimônio de todos é resguardado. Já foi dito que o seguro é a técnica da 

solidariedade (Alvim, Pedro. O Contrato de Seguro. Rio de Janeiro: Forense, 

2001, p. 59/60)

Do ponto de vista econômico o caráter mais relevante do contrato de 

seguro é a mutualidade, por meio da qual o risco individual se dissolve 

solidariamente entre todos os participantes do grupo de pessoas que 

resolvem participar da cobertura proporcionada pelo segurador, o qual 

se vale dos próprios recursos arrecadados entre os segurados para formar 

um fundo comum. É esse fundo comum que fornecerá os meios para 

indenizar o prejuízo individual do segurado que vier a sofrer a consumação 

do risco temido e acobertado pelo contrato. Cumpre, assim, ao seguro um 

importante papel na economia e no desenvolvimento sócio-econômico, já 

que enseja a formação de um “patrimônio coletivo”, embora não-público e 

não-estatal. Cria-se um “fundo privado”, com notável signifi cação na vida 

econômica desenvolvida pela livre iniciativa
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O mutualismo, nestes termos, encontra-se arraigado nos contratos de seguro de 

vida, seja na modalidade individual, seja na modalidade em grupo, já que em ambos 

há a formação de carteiras e, portanto, a correspondente diluição do risco individual 

no risco coletivo.

Os contratos de seguro de vida, em regra, também são pactuados por prazo 

determinado, o que restou explicitado a partir da edição do Código Civil de 2002.

Na verdade, a temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre justamente 

da necessidade de, periodicamente, aferir-se, por meio dos correlatos cálculos 

atuarias, a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelas arrecadações 

dos segurados, nas bases contratadas, para o efeito de resguardar, no período 

subseqüente, os interesses da coletividade segurada.

Tal regramento provém, assim, da constatação de que esta espécie contratual, 

de cunho coletivo, para atingir sua fi nalidade, deve ser continuamente revisado 

(adequação atuarial), porquanto os riscos predeterminados a que os interesses 

segurados estão submetidos são, por natureza, dinâmicos.

A confecção de um contrato de seguro, assim, pressupõe a mensuração, pela 

Seguradora, de uma série de circunstâncias, tais como, a idade dos segurados, 

a entrada e saída destes, a ocorrência de sinistros, dentre muitas outras, que se 

relacionam diretamente aos riscos a serem por ela assumidos durante o prazo 

contratual, tão-somente. Tais circunstâncias, é certo, são dinâmicas e, alteram-se, 

irremediavelmente, com o passar do tempo.

Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à Seguradora sopesar se 

a contratação do seguro de vida deverá seguir nas mesmas bases pactuadas, se 

deverá ser reajustada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar 

os interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal proceder, em si, na 

compreensão deste Ministro, não encerra qualquer abusividade ou indevida 

potestatividade por parte da Seguradora.

Tratando-se, pois, de princípio basilar do sistema de seguro, o mutualismo 

também tem aplicação na forma individual, como afi rmou o Ministro Massami 

Uyeda, na medida em que o montante dos prêmios arrecadados do conjunto dos 

contratos dessa natureza, e que formam a carteira administrada pelo segurador, 

é que irá lastrear o pagamento das eventuais indenizações demandadas pelos 

segurados integrantes dessa mesma carteira. Nesse sentido, leciona Pedro Alvim:

Juridicamente, o seguro é a transferência do risco do segurado para o 

segurador; tecnicamente, é a divisão, entre muitos segurados, dos danos que 

deveriam ser suportados por um deles.

O contrato de seguro é uma operação isolada entre segurado e segurador, mas 

a multiplicação desses contratos, dando a mesma garantia sobre o mesmo tipo 

de risco, para muitas pessoas, constitui sua base técnica. A contribuição dessas 
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pessoas formará o fundo comum de onde sairão os recursos para pagamento dos 

sinistros. O segurador funciona como gerente do negócio: recebe de todos e paga 

as indenizações.

(O Contrato de Seguro, Forense, 3ª ed., Rio de Janeiro, 2001, p. 59).

E acrescenta o referido autor ao discorrer sobre a natureza aleatória dos 

contratos de seguro:

O seguro é tipicamente um contrato aleatório. Gira em torno do risco, 

acontecimento futuro e incerto cujas consequências econômicas o segurado transfere 

ao segurador, mediante o pagamento do prêmio. Se o evento previsto ocorre, uma 

soma bem maior que o prêmio será paga ao segurado; em compensação, reterá o 

segurador a quantia recebida, se o fato não se verifi car. Não há equivalência nas 

obrigações, por força da natureza aleatória do contrato. O segurado perde ou ganha, 

mas o segurador escapa a essa condição, não em relação a um contrato isolado, mas 

no conjunto dos contratos celebrados, compensando os lucros e perdas de cada um. 

Eis por que o seguro é um negócio de massa. Sua estabilidade cresce na razão direta 

do volume da carteira.

(Obra citada, p. 123)

Nessa mesma linha, posiciona-se Humberto Th eodoro Jr.:

O seguro é profundamente assentado sobre a mutualidade, ou seja, pela 

distribuição dos riscos individuais entre todos os participantes do plano de 

cobertura. Nenhum seguro moderno pode ser contratado apenas em função 

isolada de um segurado e uma seguradora. Haverá sempre um plano somente 

exquível (e por isso aprovado pelo Poder Público) quando contar com a 

participação de um grupo numeroso de segurados, entre os quais se formará o 

fundo comum indispensável à cobertura dos riscos contratados.

(Seguro de Vida em Grupo - Renovação Negada pela Seguradora - Análise do 

Problema no Prisma do Código do Civil e do Código do Consumidor, RMDECC, 

Ano IV, n. 23, outubro/novembro 2008, p. 98)

Ressalto que, a partir desses mesmos fundamentos, esse entendimento foi 

adotado pela Terceira Turma no recente julgamento do REsp 1.356.725/RS, no 

qual foi examinada validade de cláusula que prevê a não renovação de contratos 

de seguro em grupo prevista no denominado “Seguro Ouro Vida - Apólice 40”, 

cuja ementa tem o seguinte teor:

Recurso especial. Civil. Seguro de vida em grupo (Ouro Vida - Apólice 40). 

Não renovação pela seguradora. Ausência de abusividade. Natureza do contrato 

(mutualismo e temporariedade). Existência de cláusula contratual. Notifi cação do 

segurado em prazo razoável.
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1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp n. 

880.605/RN (DJe 17.9.2012), fi rmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula 

contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de 

vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notifi cação 

em prazo razoável. Essa hipótese difere da do seguro de vida individual que foi 

renovado ininterruptamente por longo período, situação em que se aplica o 

entendimento fi rmado no REsp n. 1.073.595/MG (DJe 29.4.2011).

2. O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo 

pela seguradora, na hipótese de ocorrência de desequilíbrio atuarial, com o 

oferecimento de proposta de adesão a novo produto, não fere o princípio da boa-

fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa 

espécie de contrato.

3. Recurso especial da FENABB não conhecido; recurso especial da Companhia 

de Seguros Aliança do Brasil S.A. provido e recurso especial da ABRASCONSEG 

prejudicado.

(Rel. p/acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 12.6.2014)

Nesse precedente, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva explicitou que a 

delimitação do início e do fi m da vigência da apólice é característica inerente ao 

contrato de seguro em grupo, como se observa nas seguintes passagens de seu 

voto-vista, que prevaleceu no julgamento:

Nesses termos, ocorrendo a excessiva onerosidade, isto é, quando a natureza 

dos riscos venha a sofrer alterações que torne a apólice incompatível com a 

reserva financeira, não se pode obrigar a seguradora a renovar o contrato, 

diferente do que ocorre quando ela o cancela unilateralmente, sob pena de violar 

o equilíbrio da relação seguradora/segurado.

Não por outro motivo, o art. 774 do Código Civil/2002 passou a estabelecer que 

a recondução tácita do contrato não poderá ocorrer mais de uma vez, devendo 

ainda contar com previsão contratual. Exatamente para dar maior segurança ao 

sistema, buscando manter a solvabilidade do segurador e o equilíbrio contratual, 

que não prescindem da necessária análise e avaliação dos riscos, bem como da 

adequação dos contratos e valores ajustados às alterações havidas.

Nem o Código Civil, nem a legislação securitária, portanto, dispõem a respeito da 

modalidade durável, por somatória de sucessão de contratos, de contrato de seguro 

de vida e acidentes pessoais temporário.

Contudo, a regra de regência para qualquer contrato, incluindo-se o de seguro, 

está contida no art. 422 do Código Civil/2002: “Os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da 

probidade e boa-fé”. Estabelece-se, assim, entre o segurado e a seguradora uma 

relação de confi ança e crença.
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Também não se olvida considerar que o contrato de seguro submete-se ao 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, já alertava o mestre Calmon 

de Passos que no contrato de seguro há “interesses transindividuais que lhe dão 

ineliminável dimensão social, diríamos melhor, pública e não estatal” (O risco na 

sociedade moderna, IBDS, 1º Fórum do Direito de Seguro, págs. 16/18).

No caso em apreço, o contrato, de vigência anual (Cláusula 16.1), previa a 

possibilidade de sua não renovação, “por expressa desistência do Estipulante 

ou da Seguradora, até 30 (trinta) dias antes de seu aniversário, e desde que haja 

comunicação prévia de igual período ao Segurado” (Cláusula 16.1.1) (fl . 83).

O Código Civil de 1916 já determinava que do contrato de seguro deve constar 

previsão dos termos inicial e fi nal de validade:

Art. 1.448. A apólice declarará também o começo e o fi m dos riscos por 

ano, mês, dia e hora.

(...)

Art. 1.471. O seguro sobre a vida tem por objeto garantir, mediante o 

prêmio anual que se ajustar, o pagamento de certa soma a determinada 

ou determinadas pessoas, por morte do segurado, podendo estipular-se 

igualmente o pagamento dessa soma ao próprio segurado, ou terceiro, se 

aquele sobreviver ao prazo de seu contato.

O artigo 760 do novo Código Civil, a seu turno, manteve a previsão de que 

os contratos de seguro “mencionarão os riscos assumidos, o início e o fi m de sua 

validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do 

segurado e do benefi ciário” (grifou-se).

A SUSEP, órgão controlador e fiscalizador do mercado de seguro privado, 

ao editar as Normas para o Seguro de Vida em Grupo (Circular n. 17/1992), fez a 

seguinte determinação:

Art. 26. A cobertura de cada segurado cessa no final do prazo de 

vigência da apólice, se esta não for renovada, observando-se, em qualquer 

caso, que dá-se automaticamente a caducidade do seguro, sem restituição 

dos prêmios, fi cando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade, se 

o segurado, seus prepostos ou seus beneficiários agirem com dolo, fraude, 

simulação ou culpa grave na contratação do seguro ou ainda para obter ou 

para majorar a indenização. (grifou-se)

Art. 28. É feita automaticamente ao fi m de cada período de vigência do 

contrato, salvo se a seguradora ou o estipulante, mediante aviso prévio de 30 

(trinta) dias, comunicar o desinteresse pela mesma.

Parágrafo único. A automaticidade não se aplica aos seguros de prazo 

inferiores de 1 (um) ano, casos em que a renovação é feita mediante 

apresentação de novas propostas. (grifou-se)
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Por sua vez, o artigo 51, inciso XI, do CDC reza que são nulas de pleno direito, 

entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem 

que igual direito seja conferido ao consumidor.

Ora, se as duas partes podem não renovar a apólice, tal como consta do 

contrato, não há falar em cláusula abusiva. Exigir da seguradora a renovação 

perpétua do contrato e permitir ao consumidor, por outro lado, que o denuncie 

a seu talante, quando não tiver vontade de manter a relação obrigacional, é que 

constitui uma proteção exacerbada, que malfere o equilíbrio negocial e põe em 

risco a própria atividade securitária.

Em relação ao entendimento também sufragado pela Segunda Seção no 

REsp 1.073.595/MG, em julgamento concluído em 29.4.2011, entendo que, a 

rigor, houve a sua implícita superação pelo posterior julgamento, pela 2ª Seção, 

do REsp 880.605/RN.

Isso porque - conforme explicitado pela Ministra Nancy Andrighi, em seu 

voto no REsp 1.356.725/RS acima citado, cuja relatoria, como visto, acabou 

atribuída ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - também no REsp 1.073.595/

MG (da relatoria da própria Ministra Nancy Andrighi) se cuidou de contrato 

de seguro de vida coletivo, renovado por longos anos, e não de seguro individual.

Extraio a conclusão de que houve a superação implícita do precedente do 

exame dos fundamentos do REsp 880.605/RN, julgado posteriormente pela 

Segunda Seção (17.12.2012), dos quais se infere que a orientação adotada no 

REsp 1.073.595/MG teria sustentabilidade econômico-fi nanceira apenas no 

caso de contratos individuais de seguro de vida celebrados de forma vitalícia 

ou plurianual, única modalidade sujeita ao regime fi nanceiro de capitalização, 

na qual, portanto, existe a formação da reserva ou provisão matemática de 

benefícios a conceder, recursos que pertencem ao segurado.

Vale dizer, segundo os fundamentos que prevaleceram no superveniente 

julgamento do REsp 880.605/RN, contrato de seguro de vida coletivo, por 

maior que tenha sido o número de renovações havidas, é temporário, não se 

podendo exigir a sua renovação perpétua, ou a restituição dos prêmios pagos 

durante a respectiva vigência. A propósito, consta do item VII da ementa do 

REsp 880.605/RN: “tem-se que a duração do contrato, seja ela qual for, não 

tem o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto à pretendida 

renovação.”

As seguintes ponderações do Ministro Massami Uyeda, em seu voto 

condutor do REsp 880.605/RN, esclarecem a questão:
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Não se descura, por óbvio, da possibilidade de, eventualmente, o contrato de 

seguro de vida ser vitalício, entretanto, se assim vier a dispor as partes contratantes, 

é certo que as bases contratuais e especialmente, os cálculos atuariais deverão 

observar regime fi nanceiro próprio.

Ademais, o seguro de vida vitalício, ainda que expressa e excepcionalmente possa 

ser assim contratado, somente comporta a forma individual, nunca a modalidade em 

grupo. Na verdade, justamente sob o enfoque do regime fi nanceiro que os seguros de 

vida deverão observar é que reside a necessidade de se conferir tratamento distinto 

para o seguro de vida em grupo daquele dispensado aos seguros individuais que 

podem, eventualmente, ser vitalício.

Nesse ínterim, revela-se oportuno e necessário mencionar o escólio de Sergio 

Rangel Guimarães, que, tendo em conta a distinta concepção dos seguros de vida 

individual e em grupo, bem como seus respectivos regimes fi nanceiros, destaca, 

de forma técnica, que:

Os contratos de seguro de vida em grupo são estabelecidos de forma 

anual, renováveis. Este ramo de seguro é fundamentado no regime fi nanceiro 

de repartição simples, em que, atuarialmente, com base em tábuas de 

mortalidade, é estimado o valor provável de sinistros. Adiciona-se a esta 

estimativa os custos administrativos da seguradora, bem como o lucro da 

operação, os custos de colocação e os impostos. Por fi m, o montante fi nal é, de 

forma antecipada aos eventos, rateado entre os segurados. O preço fi nal, que 

é conhecido pelo termo “prêmio comercial de seguro”, representa o valor que o 

segurado deverá pagar para ter direito à cobertura contratada.

Os seguros individuais, na sua acepção clássica, não são muito difundidos 

no Brasil. O ramo vida individual (VI) é fundamentado no regime fi nanceiro 

de capitalização, em que o prêmio comercial de seguro é calculado de forma 

nivelada. Ou seja, nesta modalidade de seguro, em que os prazos contratuais 

são plurianuais ou vitalícios, o prêmio é fi xo, não se alterando em relação ao 

capital segurado quando o segurado for atingindo as idades subseqüentes. 

Para que seja preservado o equilíbrio técnico da operação, a parte do 

prêmio que nos primeiros anos contratuais é superior ao risco efetivo deve 

ser guardada, constituindo-se uma provisão matemática correspondente 

(um passivo para seguradora). É utilizada a técnica atuarial, sustentada em 

tábuas de mortalidade e taxas de juros, para se estabelecer as tarifas e as 

provisões matemáticas deste tipo de seguro. (GUIMARÃES, Sergio Rangel, 

Fundamentação atuarial dos seguros de vida: um estudo comparativo entre 

os seguros de vida individual e em grupo. Rio de Janeiro: Fundação Escola 

Nacional de Seguros - FUNENSEG, 2004. v. 9. 148 p.)

Devidamente delineados os regimes financeiros dos seguros de vida na 

modalidade individual (quando expressamente contratado de forma vitalícia) e 

na modalidade em grupo (que, como visto, necessariamente, deve observar prazo 
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determinado para sua efetiva consecução), constata-se inexistir, nos seguros de 

vida em grupo, qualquer reserva técnica ou provisões matemáticas (passivo para 

seguradora) ao fi nal do período contratado que possam ser revertidas ao segurado.

Bem de ver, assim, que a pretensão de devolução aos segurados, no todo 

ou em parte, de reservas técnicas, que, ressalte-se, simplesmente não existem 

nos contratos de seguro de vida em grupo, a título de reparação por danos 

materiais decorrentes da não renovação contratual, permissa venia, contraria, na 

compreensão deste Ministro, a própria essência do contrato sub judice.

De fato, conforme leciona Sérgio Rangel Guimarães, na dissertação de 

mestrado defendida perante a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

intitulada “Fundamentação técnica e atuarial dos seguros de vida: um estudo 

comparativo entre o seguro de vida individual e o seguro de vida em grupo no 

Brasíl”, mencionada no voto do Ministro Massami Uyeda, não há provisão de 

benefícios a conceder no seguro de vida em grupo. Confi ra-se:

Um dos aspectos mais relevantes e, consequentemente, indispensável 

à estruturação e solvência de um plano de seguro de vida, seja na modalidade 

individual ou grupal, é a constituição, pelo segurador, de provisões técnicas que 

visem à garantia do fi el cumprimento dos compromissos assumidos. Outro ponto 

importante está relacionado ao fato de que tais provisões devam ser imputadas, de 

forma precisa, a cada exercício correspondente.

No Brasil, a constituição de provisões técnicas é, atualmente, definida e 

regulada pela Resolução CNSP n. 89/02, que faz referência a uma diversidade de 

provisões que devem ser constituídas pelas Companhias de Seguros. Entretanto, 

com vistas a não desviar dos objetivos previamente delineados neste trabalho, 

são analisados ao longo do mesmo somente os aspectos técnicos relacionados 

ao cálculo das principais provisões que devem ser constituídos pela Companhias 

de Seguros para a gestão dos seguros de vida. Também não será objeto de 

análise a verifi cação da rentabilidade dos ativos utilizados para a cobertura destas 

provisões.

O gerenciamento dos seguros de vida, considerando as particularidades e 

peculiaridades que norteiam as modalidades individuais e grupais, bem como a 

legislação, faz que as Companhias de Seguros sejam obrigadas a constituir, dentre 

outras, as provisões técnicas abaixo, abordadas brevemente nas seções seguintes.

a) Seguro de Vida em Grupo

. Provisão de Prêmios não ganhos;

. Provisão de Sinistros a Liquidar;

. Provisão de Sinistros Ocorrridos e Não Avisados - IBNR
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b) Seguro de Vida Individual

. Provisão Matemática de Benefícios a Conceder;

. Provisão de Sinistros a Liquidar; 

. Provisão de Resgates a Regularizar;

. Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados - IBNR

Os seguros individuais, na sua acepção clássica, não são muito difundidos 

no Brasil. Tais seguros são fundamentados no regime de capitalização, em que o 

prêmio de seguro é calculado de forma nivelada. Nesta Modalidade de seguro, 

em que os prazos são plurianuais ou vitalícios, o prêmio é fi xo, não se alterando 

em relação ao capital segurado à medida que o segurado for atingido as idades 

subsequentes. Para que seja presevado o equilíbrio técnico da operação, a 

parcelas do prêmio que nos primeiros anos contratuais for superior ao risco 

efetivo deve ser guardada, constituindo, assim, uma reserva matemática, que 

assume a forma de um passivo para Companhia de Seguros.

(...)

O mercado brasileiro tem certa predileção pelo segmento de seguros grupais, 

conhecidos também por seguros coletivos. Trata-se de uma modalidade de seguro de 

vida na qual a cobertura é oferecida a um grupo de pessoas, sob um único contrato. 

Os contratos são celebrados em termos anualmente renováveis. Tais seguros são 

fundamentados no regime fi nanceiro de repartição simples, em que os prêmios são 

fi xados para, em geral, o período de um ano.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A sistemática de apuração da provisão no SVI parte do princípio de que o 

segurado pagará, durante um certo período de tempo, um prêmio nivelado 

que é mais caro que o prêmio natural. Haverá, portanto, durante o referido 

período de tempo, um excedente de valores sobre o prêmio natural, e nas 

idades mais avançadas, um défi cit. Do saldo decorrente da capitalização deste 

diferença entre o prêmio nivelado e o prêmio natural, surge a PMBAC [Provisão 

Matemátida de Benefícios a Conceder]. Assim, conforme Ferreira (1985), a PMBAC 

pode ser defi nida com a diferença existente entre o valor atual do compromisso 

do segurador (pagar o capital segurado) e o valor atual dos compromissos do 

segurado (pagar os prêmios). Portanto, tal provisão pode ser apurada pela 

aplicação direta da citada definição, mediante o emprego do princípio da 

equivalência atuarial, já anteriormente aplicado ao cálculo dos prêmios de seguro.

(trabalho disponível em www. lume.ufgrs.br/handle/1038/3227, p. 53-54 e 

103-104).

Para melhor compreensão, transcrevo a seguinte exposição de Fábio 

Ulhoa Coelho, que demonstra com clareza a distinção entre os seguros de vida 
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individual e em grupo, sob o prisma dos respectivos regimes fi nanceiros aos 

quais estão submetidos:

O seguro de vida pode ser individual ou em grupo, conforme seja um só ou 

vários os segurados pela apólice. A diferença fundamental entre essas categorias 

diz respeito à base técnica (Tzirulnik-Cavacanti-Pimentel, 2002:170/172).

Nos seguros de vida em grupo, o cálculo atuarial do prêmio e do capital é feito 

como na generalidade dos produtos securitários. Computa-se a quantidade de 

sinistros que devem se verifi car no transcorrer do prazo do contrato e a partir dela 

se defi nem os valores do seguro. Os mais jovens do grupo pagam prêmio mais alto 

do que o diretamente relacionado ao risco de sua morte. Isso possibilita que os 

segurados mais velhos do mesmo grupo possam pagar prêmio mais baixo do que o 

de risco a eles associado.

Já nos individuais, a base técnica é diversa. Como ressaltam Ernesto Tzirulnik, 

Flávio de Queiroz e Ayrton Pimentel, o agravamento contínuo e permanente do risco 

segurado é inerente ao seguro de vida por morte. A cada dia que passa, aumenta o 

risco, porque o segurado está inevitavelmente mais próximo de sua morte. O prêmio, 

contudo, não pode ser calculado em função desse agravamento, porque isso tornaria 

proibitivo o seguro de vida a partir de determinada idade do segurado. Adota-se 

então do prêmio nivelado. O segurado paga o mesmo prêmio durante todo o prazo 

do contrato. No início desse prazo, está certamente pagando prêmio maior do que o 

risco de falecer; mas no fi m, o valor pago é menor que o risco. Adotada a técnica do 

prêmio nivelado deve a seguradora contabilizar a parte do prêmio pago que, no início 

do contrato, supera o risco de morte do segurado numa provisão individualizada 

(chamada reserva matemática). Os recursos provisionados nessa reserva servirão à 

suplementação do prêmio pago no fi m do contrato, quando seu valor é inferior ao 

do risco.

(...)

Nos seguros de vida individual, parte do prêmio pago no início do contrato é 

destinada à constituição de uma provisão vinculada ao segurado denominada 

reserva matemática. Ela se destina a viabilizar um prêmio em valor acessível ao 

mesmo segurado ao fi m do contrato, quando o risco de sua morte é mais elevada. 

Se o segurado quiser resolver o contrato, ele pode resgatar a reserva matemática 

(resgate). Alem disso, à sua opção, pode proporcionalizar o capital devido aos 

prêmios pagos (saldamento).

(Curso de Direito Civil, volume 3 - Contratos, Ed. Revista dos Tribunais, 8ª ed., 

São Paulo, 2016, p. 353-354)

Concluo, pois, que apenas nos contratos individuais, desde que vitalícios 

ou plurianuais, há a formação de provisão matemática de benefícios a conceder, 

calculada atuariamente no início do contrato, a qual possibilita a manutenção 
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nivelada do prêmio, que permanece inalterado mesmo com o envelhecimento do 

segurado e o aumento do risco. Por outro lado, em caso de resolução do contrato 

no curso de sua vigência, cabe a restituição da reserva já formada aplicando-se a 

regra estabelecida no art. 796, parágrafo único, do CC/2002, de modo a evitar o 

enriquecimento sem causa do segurador.

Nos contratos de seguro coletivos, de vigência transitória, por natureza, o 

regime fi nanceiro é o de repartição simples. Os prêmios arrecadados do grupo 

de segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao 

pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Não se trata de contrato de 

capitalização. Findo o prazo do contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido 

renovado, não há reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, 

não há direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora e nem 

à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no 

período delimitado no contrato.

Assim, mesmo que o segurado tenha se mantido vinculado à apólice 

coletiva por décadas, não se formou uma poupança, pecúlio ou plano de 

previdência, que lhe garantiria, ou a seus benefi ciários, segurança na velhice. 

Suas contribuições (prêmio), ano a ano, esgotaram-se na cobertura dos sinistros 

do grupo no período, realizadas, como já enfatizado, pelo sistema de repartição 

simples.

Se não houve o sinistro, nem por isso tem direito à devolução dos prêmios 

pagos como contraprestação pela cobertura no período de vigência da apólice, 

ou à sua renovação, nas mesmas bases, sem a reavaliação dos riscos e do prêmio.

No caso em exame, é incontroverso que se trata de seguro de vida em grupo 

e, portanto, não existe reserva ou provisão matemática de benefícios a conceder, 

caraterística exclusiva de contratos de seguro de vida individuais vitalícios, 

como acima demonstrado, motivo pelo qual não há como ser determinada 

a continuidade indefi nida do contrato, sem majoração alguma no valor dos 

prêmios, como pretende a recorrida.

Ademais, o autor da ação em momento algum questionou o desequilíbrio 

atuarial no contrato, argumento invocado pela seguradora ao comunicar que não 

seria ele renovado e oferecer novo produto. As instâncias de origem, por sua vez, 

limitaram-se a examinar o tema submetido à apreciação judicial exclusivamente 

com base nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e 

concluíram pela impossibilidade de não renovação de contrato de seguro de 

vida em grupo, posicionamento, como visto, contrário à natureza e regência legal 
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do contrato de seguro, conforme orientação da Segunda Seção no julgamento 

do REsp 880.605/RN, no qual também foi afastada a possibilidade de o longo 

prazo de duração do contrato justifi car a renovação perpétua da apólice.

Com efeito, as seguintes passagens do voto condutor proferido pelo 

Ministro Massami Uyeda demonstram que, nesse precedente, a Segunda Seção 

concluiu que o CDC não serve de amparo à pretensão de renovação por prazo 

indefi nido de contrato de seguro de vida em grupo, confi ra-se:

Na verdade, não se concebe que o exercício, por qualquer dos contratantes, de um 

direito (consistente na não renovação do contrato), inerente à própria natureza do 

contrato de seguro de vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, ao mesmo 

tempo, encerrar abusividade sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, ou, 

ainda, inobservância da boa-fé objetiva, fundada, tão-somente, no fato de o contrato 

entabulado entre as partes ter tido vigência pelo período de dez anos.

Não se pode simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar abusivo 

todo e qualquer comportamento contratual que supostamente seja contrário 

ao interesse do consumidor, notadamente se o proceder encontra respaldo na 

lei de regência. Diz-se, supostamente, porque, em se tratando de um contrato 

de viés coletivo, ao se conferir uma interpretação que torne viável a consecução 

do seguro pela Seguradora, benefi cia-se, ao fi nal, não apenas o segurado, mas a 

coletividade de segurados.

De igual forma, tem-se que a Seguradora recorrida, ao notifi car previamente os 

segurados acerca de sua intenção de não renovar a apólice de seguro contratada, 

fundada na ocorrência de desequilíbrio atuarial (este segundo informado aos 

segurados - fl s. 16/19 - decorrente da não realização de reajustes por vários anos; 

interrupção de inclusão de novos segurados na apólice; e elevada incidência de 

sinistros), com o oferecimento de uma proposta de adesão a um novo produto, 

não se afastou, por si só, do princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as 

relações contratuais.

Como bem ponderado pelo Ministro Relator, de fato, cabe à Seguradora 

demonstrar em juízo o alegado desequilíbrio atuarial. Este ponto, entretanto, 

levando-se em conta a razão de decidir exarada pelas Instâncias ordinárias, não se 

revelou controverso.

Na hipótese dos autos, tanto a sentença que julgou parcialmente procedente 

os pedidos dos segurados, assim como o acórdão que a reformou, não adentraram, 

como seria de rigor, acerca da demonstração ou não do alegado desequilíbrio 

contratual. Não se pode inferir, assim, que a referida demonstração não restou 

efetivada. Pode-se concluir, no máximo, que tal questão restou incontroversa nos 

autos ou que seria, na compreensão das Instâncias ordinárias, desimportante para 

o deslinde da controvérsia.
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Circunscreveram-se, Juízo a quo e Tribunal de origem, a exarar, de forma 

diametralmente oposta, juízo de valor acerca da possibilidade ou não de a 

Seguradora, após dez anos de contratação, não renovar a apólice de seguro em 

grupo contratada, tão-somente. Esta, portanto, é a questão jurídica submetida à 

apreciação desta a. Corte.

Como assinalado, tal proceder, em si, não encerra, na compreensão deste 

Ministro, qualquer ilicitude.

Segundo os recorrentes, a inobservância da boa-fé objetiva encontrar-se-ia 

fundada, tão-somente, no fato de o contrato entabulado entre as partes ter tido 

vigência pelo período de dez anos.

Como assinalado, a temporariedade do pacto constitui elemento intrínseco 

ao contrato de seguro de vida em grupo. No contrato entabulado entre as partes, 

encontra-se inserta a cláusula contratual que expressamente viabiliza, por ambas as 

partes, a possibilidade de não renovar a apólice de seguro contratada. Tal faculdade, 

repisa-se, decorre da própria lei de regência.

Desta feita, levando-se em conta tais circunstâncias de caráter eminentemente 

objetivo, tem-se que a duração do contrato, seja ela qual for, não tem o condão de 

criar legítima expectativa aos segurados quanto à pretendida renovação.

Observo que, a despeito da evidente aplicação CDC aos contratos de 

seguro de vida, compartilho da preocupação do Ministro Massami Uyeda quanto 

ao caráter protetivo dessa legislação não autorizar a conclusão de abusividade de 

toda e qualquer cláusula contratual que, na interpretação do próprio consumidor, 

contrarie os seus interesses ou que o negócio não se realizou na forma por ele 

idealizada. Assim, deve ser afastado caráter abusivo quando demonstrado que 

a regra prevista no contrato atende às normas da legislação civil, como ocorre 

no caso em exame, no qual a seguradora limitou-se a exercer o direito de não 

renovar contrato de seguro de vida em grupo fi rmado por prazo determinado, 

nos termos autorizados pelo art. 796 do CC/2002 e assegurado a ambas as 

partes em cláusula contratual.

A esse respeito, são pertinentes os seguintes argumentos de Humberto 

Th eodoro Jr, ao abordar especifi camente a questão da não renovação de seguro 

de vida em grupo tendo em vista a aplicação do CDC a essa espécie de contrato:

Não há dúvida de que a relação entre segurador e segurado, mormente 

quando este é uma pessoa física, confi gura negócio jurídico alcançado pela tutela 

assegurada pelo CDC. Di-lo, expressamente, o art. 4º. § 2º, do CDC.

Mas a proteção que emana da legislação consumerista não é absoluta ou 

ilimitada, de modo que não pode imaginar que tudo o que não seja vantajoso 

para o consumidor incorra em abusividade e nulidade.
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(...)

O abuso que leve à prevalência das regras de invalidade do CDC pressupõe 

conduta do fornecedor que faz inserir no contrato, a pretexto da liberdade 

negocial, cláusula desconforme com os objetivos e o espírito tutelar das regras e 

princípios adotados no CDC. Para que esse abuso ocorra, o primeiro requisito é que 

a convenção tenha sido realmente fruto da autonomia da vontade; e, em seguida, é 

necessário que o pactuado, por imposição da parte mais forte, seja algo que destoe 

do regime normal do direito obrigacional traçado pelas normas dispositivas do 

direito privado.

Não se pode imaginar com abusiva a convenção que se limita a inserir no esquema 

contratual aquilo que é objeto de regra traçada pelo próprio direito civil. (...)

Abuso ocorre justamente quando o fornecedor se aproveita de brechas ou 

faculdades encontradas no direito privado para criar regime contratual diverso 

do legislado. É nessa criação oriunda da autonomia da vontade que a cláusula, in 

concreto, criar uma obrigação nova cuja essência seja incompatível com o espírito 

do CDC e até mesmo com os princípios e fundamentos do direito civil.

(...)

Não há, sem o traço da anormalidade, lugar para cogitar-se do abuso de 

direito, ainda que se recorra ao pretexto de estar tutelando o consumidor. Nem o 

fornecedor comete abuso, nem o consumidor sofre lesão ilícita, quando o negócio 

apenas não foi interessante como esperava a parte vulnerável da contratação, se 

tudo se passou segundo as regras claras e precisas do direito das obrigações civis.

(...)

A lei consumerista protege, de fato, o segurado em suas relações com o segurador. 

Não defi ne, porém, o que é contrato de seguro, nem quais são os direitos e obrigações 

das partes vinculadas àquele contrato. É o direito civil que a função de definir o 

contrato de seguro, como faz em relação a todos os contratos típicos. É ele, e não o 

CDC, que estatui o que pode e o que não pode ser estipulado nas convenções entre 

segurador e segurado.

Aquilo que a lei civil, enfi m, defi ne como elemento ou requisito do contrato típico 

de seguro jamais poderá ser recusado como abusivo, simplesmente porque a opção 

pela cláusula não terá sido do contratante, mas fruto de regramento instituído pelo 

próprio legislador.

(Artigo citado, p. 91-93)

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422) visa a manter 

a relação de lealdade e confi ança entre os contratantes, razão pela deve ser 

observado por ambas as partes.

Findo que o prazo de vigência delimitado na apólice, não há direito à 

renovação respectiva, bastando a notifi cação tempestiva ao segurado de que 
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a apólice não será renovada pela seguradora, sem necessidade, data maxima 

vênia, de demonstração em juízo do desequilíbrio atuarial como condição para 

a não renovação do contrato seguro de vida em grupo, ressalva feita no voto do 

Ministro Massami Uyeda, em obséquio aos fundamentos do voto do relator 

originário, mas que não segue a linha teórica adotada para a defi nição do seguro 

em grupo.

Com efeito, após o término do prazo de vigência da apólice, os prêmios 

arrecadados serviram para pagamento dos sinistros no período e para remunerar 

a seguradora, pelo sistema de repartição simples. Em relação àqueles que não 

sofreram sinistro, receberam, todavia, a prestação contratada, a saber, tiveram o 

risco coberto no período delimitado no contrato. Não havendo no seguro em 

grupo formação de reserva matemática acumulada para cobertura de risco em 

períodos subsequentes, nada mais têm as partes a demandar uma em relação a 

outra em relação à apólice fi nda, sendo a elas possibilitado renovar o seguro por 

um novo período, caso ambas assim o desejem.

 Notificado o segurado da não intenção da seguradora de renovar a 

vigência da apólice - ou exercido o mesmo direito pelo segurado - fi ndo está 

o contrato, sem necessidade alguma de demonstração de que a renovação não 

seria fi nanceiramente viável.

A corroborar esse entendimento, anoto que o § 2º do art. 801 do CC/2002, 

ao exigir a concordância de três quartos dos integrantes do grupo para a 

modifi cação da apólice, refere-se expressamente aos contratos em vigor, e não 

aos que deixaram de ser renovados após espirados os respectivos prazos de 

vigência.

Com efeito, o referido dispositivo tem o seguinte teor:

§ 2º A modifi cação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de 

segurados que representem três quartos do grupo.

A regra foi objeto de debate na IV Jornada de Direito Civil realizada 

pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, na qual foi 

aprovado o Enunciado 801 com seguinte redação:

No seguro em grupo de pessoas, exige-se o quórum qualifi cado de 3/4 do 

grupo, previsto no § 2º dp art. 801 do Código Civil, apenas quanto se trata de criar 

cláusulas que imponham novos ônus ou deveres aos participantes da apólice.
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Essa ementa evidencia a interpretação de que o dispositivo legal destina-se 

a solucionar desequilíbrios atuariais detectados durante o período de vigência 

do contrato, sendo esta a única hipótese em que se pode falar em “participantes 

da apólice”, os quais, para anuírem com modifi cação que importe em novos 

ônus ou deveres, devem estar cientes da situação fi nanceira do grupo, a ser 

demonstrada pela seguradora.

Destaco, a propósito, a seguinte passagem da “Justifi cativa” do enunciado 

801, da qual extraio a conclusão que, diante da constatação de desequilíbrio 

atuarial do contrato, as seguradoras, em regra, optam pela não renovação da 

apólice após o encerramento de seu prazo de vigência, precisamente em razão 

da difi culdade em obter a aprovação do quórum qualifi cado exigido pela norma 

legal:

O Código restringiu sobremaneira os poderes de representação do estipulante, 

ao determinar que toda modifi cação da apólice em vigor dependerá da anuência 

de segurados que representem três quartos do grupo. De um lado, coíbe abusos 

de estipulantes menos escrupulosos; de outro cria difi culdades para os ajustes 

necessarios ao equilíbrio contratual. Não se pode dar interpretação demasiado 

literal ao texto, pois o quórum qualificado só deve ser exigido quando as 

alterações criarem ônus ou deveres aos segurados.

As apólices contém cláusulas que permitem ajustes nos contratos quando o 

grupo segurado sofrer alterações que desequilibrem a relação, por contrariarem 

os estudos atuariais que determinarem as taxas de prêmio e sua relação com os 

capitais segurados, ameaçando os interesses do grupo segurado. Havendo tal 

desequilíbrio, as seguradoras preferem não renovar o contrato. Nessas hipóteses, 

haveria necessidade do quórum qualifi cado? E se a empresa estiver bancando o 

prêmio, que prejuízo teria o segurado?

Há no seguro um arcabouço técnico que não pode ser ignorado. A alteração da 

base contratual exige um ajuste, que não pode ser difi cultado ou obstado em razão 

do quórum qualifi cado. Não se estará modifi cando o contrato, mas atualizando-o, 

para corrigir o desequilíbrio. O que se recomenda é o acompanhamento dos 

estudos atuariais por atuários independentes, até mesmo para se poder negociar.

(IV Jornada de Direito Civil, Conselho da Justiça Federal - Centro de Estudos 

Judiciários, Vol. I, 2007, p. 391-392)

Dessa forma, penso que, caso não haja aprovação de três quartos dos 

participantes para alterações que representem novas obrigações para os 

segurados, durante o prazo de vigência do contrato, poderá a seguradora postular 

em juízo a sua rescisão alegando alteração nas bases fi nanceiras da avença, 

cabendo-lhe, neste caso, demonstrar o desequilíbrio atuarial do contrato.
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Ressalto, de outra parte, que estender a obrigação de a seguradora 

comprovar a instabilidade atuarial de contrato com prazo já expirado, criando, 

pois, condição para a não renovação da avença, prerrogativa esta assegurada a 

ambas as partes contratantes e que não confi gura procedimento abusivo, como 

demostrado ao longo desse voto, fere a regra da defi nição temporal do seguro 

pactuada na apólice, a qual é elemento essencial para a defi nição do prêmio 

(Código Civil, art. 760), bem como os princípios da autonomia da vontade e da 

liberdade de contratar.

Diante disso, reafi rmo o entendimento que externei no voto que proferi 

no REsp 880.605/RN no sentido de que a natureza dos contratos de seguro de 

vida em grupo ou mesmo os individuais que não sejam vitalícios ou plurianuais 

autoriza a não renovação, sendo certo que são eles destinados à cobertura de 

sinistro pela seguradora, mediante o pagamento do prêmio pelo segurado, no 

período de vigência da apólice e não à constituição de poupança ou plano de 

previdência privada.

Acrescento que negar a possibilidade de não renovação desses contratos, 

com a manutenção dos prêmios originariamente fi xados, signifi ca admitir que 

todos eles devem se tornar defi nitivos (perpétuos), procedimento incompatível 

com o regime de repartição simples ao qual estão eles submetidos, tornando 

inócuos, ademais, os prazos de vigência neles estabelecidos (CC/2002, art. 

796), determinação que a médio e longo prazos irá onerar a todo o conjunto de 

segurados, sendo evidente o aumento do risco do sinistro com o implemento da 

idade.

Nesse sentido, são apropriadas as advertência do Ministro João Otávio de 

Noronha, no voto proferido no já citado REsp 1.073.595/MG, com as seguintes 

palavras:

Manter essa apólice é prejudicar todos os demais consumidores, todos os 

demais segurados, porque ela não se sustenta sem o aumento em relação à idade 

dos segurados.

O fator risco aumenta ao longo do tempo. Como pode uma pessoa de setenta 

anos recolher um prêmio no mesmo montante que um de trinta anos? Manter um 

sistema dessa forma é matematicamente impossível.

Atento a todos esses fatores é que divergi da Sra. Ministra Nancy Andrighi, pois 

tenho noção exata da repercussão de sua decisão. Essa decisão vai determinar a 

quebra da apólice e prejudicar a todos os demais participantes do grupo. E não há 

como indenizar o capital porque o contrato vence ano a ano. Contribuiu, acabou; 

passa-se a um novo ano porque não houve o evento morte. Se tivesse ocorrido, 

eria havido indenização e o contrato encerrado para aquele indivíduo.
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Pode-se fazer um seguro e, se logo que passado o prazo de carência houver o 

evento morte, os demais é que suportarão a indenização a ser paga. Então, é um 

contrato de risco, álea, porque decorre do próprio fator vida.

Entendo pertinente acrescentar, ainda, as seguintes observações de 

Humberto Jr, com as quais compartilho integralmente:

Se fatores imprevisíveis sobrevêm e afetam a liquidez do plano de seguro de 

vida em grupo, a solução jurídica não é impor, a ferro e fogo, que a seguradora 

o mantenha até se arruinar completamente pela fatal insolvência do fundo 

comum e da própria empresa. O que a regulamentação da SUSEP prevê é medida 

completamente outra para o impasse em questão. É, na falta de acordo para 

reequilibrar a apólice, ou na impossibilidade de medidas efi cientes para tal fi m, 

simplesmente o cancelamento unilateral da apólice.

(Artigo citado, pág. 99)

Assim, uma vez reconhecida a legalidade da cláusula de não renovação 

do seguro de vida em grupo, a qual é faculdade conferida a ambas as partes do 

contrato, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Em face do exposto, com a devida vênia do Relator, dou provimento ao 

recurso especial, a fi m de julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Carlos Roberto Felin ajuizou ação 

cominatória em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Afi rma 

que, na data de 11.10.2005, “fi rmou contrato com cobertura individual de seguro 

de vida em grupo e/ou acidentes pessoais coletivos”, dispondo, na cláusula n. 11, 

a vigência de um ano, com renovação automática, a menos que a seguradora ou 

o segurado comunicassem o seu desinteresse, mediante aviso prévio e formal de 

trinta dias antes do vencimento.

Assevera que o pagamento das parcelas referentes ao prêmio do seguro 

ocorria por meio de débito em conta, e que não recebeu nenhuma notifi cação 

acerca do desinteresse da seguradora, no tocante à renovação contratual.

Alega que a conduta da ré é ilegal e arbitrária, caracterizando abuso de 

direito, pois o contrato é cativo e de longa duração, em que pese ser renovável 

anualmente.
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Pondera que, em linha de princípio, o consumidor adere ao contrato com a 

perspectiva de nele permanecer até a morte, e que, do ponto de vista atuarial, a 

composição de um seguro de vida leva em conta todos esses fatores.

Diz que, como a cláusula contratual n. 11 autoriza, de modo unilateral e 

sem nenhuma justifi ca plausível, a opção de declínio no tocante à renovação, é 

fl agrantemente discricionária e abusiva, conferindo vantagem manifestamente 

excessiva e desproporcional.

O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria julgou procedente o 

pedido formulado na inicial.

Interpôs a ré apelação para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

que negou provimento ao recurso, em decisão assim ementada:

Apelação cível. Contrato de seguro de vida. Ação que visa à manutenção da 

contratação. Caso em que a seguradora ré informou ao autor a não renovação da 

apólice até então em vigor sob alegação de que não haveria previsão contratual 

para tanto. Comportamento abusivo da seguradora que deverá manter em vigor 

o contrato nos moldes originalmente contratado pelas partes.

Apelação desprovida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Sobreveio recurso especial manejado pela ré Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da 

Constituição Federal, sustentando omissão e violação aos arts. 131, 458 e 535 

do CPC/1973; 760 e 774 do CC e 51 do CDC, sob os seguintes argumentos: a) 

a manifestação do desinteresse em renovar a avença ocorreu conforme cláusula 

contratual que faculta ao consumidor idêntica prerrogativa; b) não infringiu 

o inciso XI do art. 51 do CDC, pois “não cancelou unilateralmente, sem que 

igual direito fosse conferido ao consumidor”; c) não descumpriu o inciso XII 

do art. 51 do CDC, porquanto não modifi cou unilateralmente o conteúdo ou a 

qualidade do contrato após sua celebração; d) não malferiu os incisos I e II do 

parágrafo 1º do art. 51 do CDC, pois não ofendeu princípio fundamental do 

sistema nem restringiu direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza 

do contrato, de modo a ameaçar o seu objeto ou equilíbrio contratual; e) é 

válida a cláusula contratual que - incontroversamente - autoriza a seguradora 

e o segurado a deixarem de renovar o contrato de seguro de vida após o 

encerramento do prazo programado para a vigência da avença; f ) a questão é 

de extrema relevância para o mercado securitário, sendo da essência do contrato 
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de seguro a sua temporariedade e qualquer uma das partes poderia manifestar o 

desinteresse pela renovação contratual; g) o contrato foi renovado algumas vezes 

até novembro de 2006 - término do prazo de vigência contratual -, ocasião em 

que foi constatado “junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a 

inviabilidade técnica de se levar adiante essa apólice, em razão de incontroversas 

questões de ordem econômico-atuarial (evolução dos elementos componentes da 

equação econômica e do cálculo atuarial da avença) e jurídica (alteração das 

normas reguladoras dos contratos de seguro); h) optou, com amplo amparo legal 

e contratual, por não renovar o contrato, e, embora “não pudesse manter aquele 

tipo de apólice”, “ofereceu novos produtos para o recorrido em substituição 

à avença que não poderia seguir adiante”; i) a renovação é uma faculdade de 

ambas as partes, e os arts. 760 e 774 do CC estabelecem a temporariedade da 

relação securitária, vedando a recondução tácita do contrato de seguro por mais 

de uma vez; j) o art. 64, § 1º, da Circular SUSEP n. 302/2005 estabelece que a 

renovação automática do seguro só poderá ser feita uma única vez, devendo as 

renovações posteriores serem efetuadas, obrigatoriamente, de forma expressa; k) 

o contrato de seguro de vida obedece ao regime fi nanceiro de repartição simples, 

com realização de cálculos atuariais com base em curto período, devendo os 

prêmios serem sufi cientes para o pagamento de todos os possíveis sinistros do 

período; l) as provisões dos seguros de vida agrupados em uma mesma apólice 

são calculadas mensalmente, não existindo provisão para médio e longo prazos, 

já que a avença é de vigência temporária; m) na medida em que a morte é um 

evento futuro, certo e inevitável, obrigar a seguradora a renovar indefi nidamente 

representa impor uma obrigação certa, todavia o prêmio não é calculado tendo 

em mira um evento futuro, certo e inevitável; n) embora a relação seja de 

consumo, o CDC não trata especifi camente de qualquer espécie de contrato, 

limitando-se a traçar regras genéricas para as relações de consumo, devendo ser 

buscada uma aplicação harmoniosa com os diplomas que regulam as relações 

jurídicas securitárias.

Não houve oferecimento de contrarrazões.

O recurso especial não foi admitido na origem.

Em acolhimento da questão de ordem suscitada pelo em. Ministro Marco 

Buzzi, a Quarta Turma determinou a conversão do AREsp no presente recurso 

especial, com seu julgamento afetado a este Órgão julgador.

Na sessão de julgamento anterior, o eminente relator, Ministro Lázaro 

Guimarães, apresentou voto, aduzindo que: a) não houve violação aos arts. 
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131, 458 e 535 do CPC/1973, pois as questões relativas à prévia comunicação 

ao segurado e ao prazo de contratação são incontroversas nos autos ou seriam, 

segundo o sentir dos julgadores, irrelevantes para o deslinde da controvérsia; 

b) quanto ao mérito, aparentemente foi pacifi cado, por ocasião do julgamento, 

por este Colegiado, do REsp 880.605/RN, que o exercício pela seguradora 

da prerrogativa de não renovação dos contratos de seguro de vida em grupo, 

desde que reconhecido contratualmente igual direito ao consumidor e que 

haja prévia comunicação da resilição, não caracteriza comportamento abusivo, 

sendo fato decorrente da própria natureza do contrato; c) o precedente deste 

Órgão julgador consigna que é lícita a opção pela não renovação contratual, 

salientando que o caráter temporário é próprio da modalidade coletiva do 

seguro, e que o mutualismo encontra-se arraigado nos contratos de seguro 

de vida, seja naquele individual, seja no coletivo; d) esse entendimento vem 

sendo seguido pelos subsequentes precedentes das duas turmas de direito 

privado; e) não obstante a aparente diversidade existente entre o contrato de 

seguro individual e o de grupo, são ambos seguros de pessoas e merecem igual 

tratamento no tocante à pretensão de manutenção do vínculo contratual; f ) 

não se nega que somente nos contratos individuais, vitalícios ou plurianuais, há 

a formação de reserva matemática, e que na modalidade coletiva de seguro de 

pessoas o regime fi nanceiro é o de repartição simples, não se relacionando ao 

regime de capitalização, ou com a formação de reserva matemática vinculada a 

cada participante; g) a continuidade do seguro de vida prescinde da formação 

de reserva matemática individualizada, a não ser que a seguradora demonstre 

o desequilíbrio atuarial da carteira; h) o mutualismo do contrato de seguro, 

para além do binômio prêmio-cobertura contratada, possui como principal 

característica a diluição do risco individual no risco coletivo, de modo que a 

correta aplicação de recursos pela seguradora garante a proteção dos interesses 

da coletividade segurada; i) cabe à seguradora administrar, estatística e 

atuarialmente, as expectativas de sinistralidade de cada grupo em função da 

força do fundo, garantindo o equilíbrio fi nanceiro o mais estável possível ao 

longo do tempo, de modo que a eventual necessidade da readequação do valor 

dos prêmios e da extensão da cobertura se tornem excepcionais; j) em que pese 

a licitude da cláusula que prevê a possibilidade de não renovação automática 

do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes - contanto que 

haja prévia notifi cação em prazo razoável -, em reverência aos princípios da 

cooperação, solidariedade, boa-fé objetiva e proteção da confi ança, impõe-se 

que a seguradora demonstre o desequilíbrio atuarial como requisito para a 
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não renovação; k) o Tribunal local adotou o entendimento de que a cláusula 

que prevê a resilição do contrato é lícita, todavia, assinalou que, no caso, a sua 

aplicação revela-se abusiva, pois a seguradora não comprovou a existência de 

desequilíbrio apto a justifi car a rescisão - o que atrai a Súmula 7/STJ.

A eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, inaugurando a divergência, 

apresentou voto aduzindo que: a) conforme narrado na inicial, o contrato de 

seguro de vida em grupo foi celebrado em 11.10.2005, com vigência de um 

ano, e prorrogação automática ao fi nal de cada período, salvo se a seguradora 

ou o segurado comunicasse o desinteresse, mediante aviso prévio e formal 

de trinta dias anterior ao vencimento; b) a partir do ano de 2007, não houve 

prorrogação do contrato, que vigorou por 2 anos; c) não se está a tratar de seguro 

de saúde, que, com a redação dada pela MP 1.944-22/2001 à Lei n. 9.656/1998, 

passou a ter a mesma regência dos planos de saúde; d) não cabe a analogia 

pretendida com a invocação da Lei n. 9.656/1998 e dos precedentes referentes à 

renovação de contratos de planos de saúde; e) o contrato de seguro, por expressa 

disposição do CC, deve vigorar por prazo determinado, sendo possível apenas 

uma renovação automática (arts. 760 e 774); f ) por ocasião do julgamento do 

REsp 880.605/RN, concluído em 13.6.2012, a Segunda Seção consolidou a 

orientação de que a prerrogativa de não renovação dos contratos de seguro 

de vida em grupo, concedida a ambas as partes contratantes, não confi gura 

procedimento abusivo, pois decorre da própria natureza do contrato; g) o relator 

do precedente deste Colegiado, Ministro Massami Uyeda, expôs que a cláusula 

que permite a não renovação do contrato coletivo de seguro de vida encontra-

se em perfeita harmonia com o mutualismo inerente a essa espécie de contrato 

e encontra amparo na distinção entre as modalidades individual e coletiva, 

observados os respectivos regimes fi nanceiros; h) precedente mais recente da 

Terceira Turma, REsp 1.356.725/RS, relator MInistro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, também perfi lha o entendimento de que a delimitação do início e o fi m 

de vigência da apólice é característica inerente ao contrato de seguro em grupo; 

i) conforme escólio doutrinário de Fábio Ulhoa Coelho, nos seguros de vida em 

grupo, os mais jovens do grupo pagam prêmio mais alto do que o diretamente 

relacionado ao risco de sua morte, propiciando que os mais velhos possam pagar 

prêmio mais baixo do que de risco a eles associado; j) apenas nos contratos 

individuais, contanto que vitalícios ou plurianuais, é que há a formação de 

provisão matemática de benefícios a conceder, calculada atuarialmente no início 

do contrato, possibilitando a manutenção nivelada do prêmio; k) nos contratos 

de seguro coletivo, findo o prazo do contrato, não há reserva matemática 
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vinculada a cada participante, isto é, não se formou uma poupança; l) o autor não 

questionou, em momento algum, o desequilíbrio atuarial no contrato, tendo as 

instâncias ordinárias se limitado a examinar a controvérsia com base nas normas 

do CDC, de modo contrário à natureza e à regência legal do contrato de seguro; 

m) não há necessidade de demonstração em juízo do desequilíbrio atuarial como 

condição para a não renovação do contrato de seguro de vida em grupo; n) os 

prêmios arrecadados, durante a vigência contratual, serviram para o pagamento 

dos sinistros e para remunerar a seguradora, pelo sistema de repartição simples; 

o) impor a renovação contratual fere a regra da defi nição temporal do seguro 

pactuado na apólice, que é elemento essencial para a defi nição do prêmio, bem 

como os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar; p) 

com o reconhecimento da legalidade da cláusula contratual, deve ser julgado 

improcedente o pedido formulado na inicial.

É o relatório, além daquele apresentado pelo cuidadoso Ministro relator.

2. No tocante às teses acerca da violação a dispositivos do CPC/1973, 

acompanho os votos precedentes, pois, como bem observado pelo douto relator, 

as questões relativas à prévia comunicação ao segurado e ao prazo de contratação 

são incontroversas nos autos.

Ademais, como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição 

ou obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele 

defendido pela parte.

Logo, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, 

não cabendo confundir omissão e contradição com entendimento diverso do 

perfi lhado pela parte.

3. A principal questão controvertida consiste em saber se é abusiva a 

conduta da seguradora em recusar, com a prévia e tempestiva notifi cação ao 

segurado, a renovação de contrato de seguro de vida em grupo.

4. Sempre procuro lembrar, assim como o fi z por ocasião do julgamento 

do recurso repetitivo REsp 1.339.436/SP, que a “dispersão jurisprudencial 

deve ser preocupação de todos e, exatamente por isso, tenho afi rmado que, se a 

divergência de índole doutrinária é saudável e constitui importante combustível 

ao aprimoramento da ciência jurídica, todavia o dissídio jurisprudencial é 

absolutamente indesejável (REsp n. 753.159/MT)”.

A postura do Poder Judiciário é de elevada importância para a concretização 

da segurança jurídica, notadamente pela entrega de uma prestação jurisdicional 
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previsível que não atente contra a confi ança legítima do jurisdicionado (NUNES, 

Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 

2010 [Série IDP], passim).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Mendes 

asseverou que, “em verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do 

Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel 

diferenciado na realização da própria idéia de justiça material” (Pet 2.900 Q.O. 

– RS. Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27.11.2003).

Canotilho, na mesma linha que, de resto, é a da maciça doutrina, também 

noticia que o Estado de Direito possui, como princípios constitutivos, a 

segurança jurídica e o princípio da confi ança do cidadão, ambos instrumentos 

de condução, planificação e conformação autônoma e responsável da vida 

(CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1991, 

p. 375-376).

Nessa toada, muito embora, como recordado pelo ilustre relator, tenha 

fi cado vencido por ocasião do julgamento, por este Colegiado, do REsp 880.605/

RN, claro que em seguida me alinhei ao entendimento perfi lhado pela Segunda 

Seção em todos os meus ulteriores votos e decisões monocráticas.

Nesse sentido, como bem lembrado no voto apresentado pelo meu ilustre 

par, por ocasião do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1.344.720/SP, 

apresentei voto seguindo a jurisprudência que reputo pacifi cada no âmbito do 

STJ.

Note-se:

Agravo interno no recurso especial. Demanda voltada à manutenção 

do contrato de seguro de vida em grupo. Rescisão unilateral. Legalidade. 

Possibilidade decorrente da própria natureza do contrato sub judice. Prática 

abusiva ausente.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada quando do 

julgamento do Recurso Especial 880.605/RN (Rel. p/ Acórdão Ministro Massami 

Uyeda, julgado em 13.06.2012, DJe 17.09.2012), não se revela abusiva a cláusula 

que prevê a não renovação de contrato de seguro de vida quando fi rmado na 

modalidade em grupo.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.344.720/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 06.10.2016, DJe 18.10.2016)
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Com efeito, segundo entendo, não há nenhuma circunstância relevante 

nova que recomende a modificação da jurisprudência, razão pela qual é 

imperiosa a invocação ao disposto no art. 926, caput, do CPC, estabelecendo que 

os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente.

Portanto, penso bastante oportuna a manifestação deste Colegiado sobre o 

tema, de modo a afastar as dúvidas que vem surgindo, muito bem apontadas no 

voto divergente da lavra da eminente Ministra Isabel Gallotti.

5. De fato, refl etindo com mais profundidade sobre a questão, atento ao 

caminho tomado pela iterativa jurisprudência do STJ, às premissas elencadas nos 

votos antecedentes e ao que propugna a doutrina, revejo meu posicionamento 

pessoal.

O contrato de seguro é amplamente regulado no ordenamento jurídico 

brasileiro e do artigo 757 do Código Civil é possível extrair a conceituação dessa 

espécie contratual. Confi ra-se o teor do dispositivo:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

É, pois, ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao 

segurado certa indenização ou, como no presente caso, em que se está a tratar de 

seguro de pessoas, tem a natureza de prestação ou capital, caso o risco a que está 

sujeito o segurado, futuro, incerto e especifi camente previsto, venha a se realizar.

No que diz respeito aos sujeitos contratantes, convém, então, ressaltar:

Duas as partes que aparecem no contrato: o segurado e o segurador. O primeiro 

paga ao último uma contribuição periódica e determinada, ou seja, o prêmio, 

em troca do risco que este assume de indenizar o segurado dos prejuízos que 

advierem, em caso de sinistro. (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 13.ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013, p. 834).

Embora seja unitário o conceito de seguro, é fato que esse contrato se 

subdivide em espécies, todas com particularidades que mereceram destaque 

da legislação, mas nenhuma delas se afastou da essência do gênero, consistente 

na garantia de um interesse legítimo e na compensação do dano, pessoal ou 

patrimonial.
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Nessa ordem de ideias, os seguros foram agrupados segundo o objeto que 

visam a resguardar. Assim, uma primeira classifi cação que se pode mencionar 

é aquela que coloca de um lado os seguros pessoais e do outro os seguros de coisas 

materiais, conforme o risco garantido seja de dano à pessoa ou a determinada 

coisa.

Interessa, neste momento, os seguros de pessoas, tendo em vista a 

controvérsia apresentada no caso concreto, devendo ser citados os seguros de 

vida, saúde e o previdenciário.

Arnaldo Rizzardo esclarece que o seguro de pessoa “[...] tem em vista 

a proteção da pessoa, garantindo interesses que envolvem o dano pessoal ou 

que se referem a certos eventos sem trazer danos, como a satisfação de uma 

importância determinada ao atingir uma idade mais avançada, ou quando da 

morte do segurado”. (Op. cit. p. 858)

Avançando nessa linha de raciocínio, oportuno salientar, sobre as diferentes 

formas de estipulação do seguro de vida, que é possível o ajuste diretamente pelo 

segurado ou por intermédio de pessoa jurídica ou natural, em proveito de um 

grupo.

Uma vez mais, valho-me da doutrina de Arnaldo Rizzardo para a 

construção do entendimento que aqui se apresenta:

Tem-se na espécie, a contratação de um seguro, em geral de vida, cobrindo 

a morte, a doença, a incapacidade, por uma pessoa natural (física) ou jurídica, 

em favor de um grupo de pessoas, que se vincule à pessoa que contrata. Está-se 

diante da fi gura do contrato de seguro de vida em grupo, que se caracteriza como 

o negócio através do qual um estipulante, que é uma pessoa natural ou jurídica, 

se obriga ao pagamento de um prêmio global a uma seguradora, enquanto esta 

se compromete a pagar uma indenização às pessoas que formam o grupo, ou aos 

seus benefi ciários, cobrindo certos eventos, como a morte, a doença, a internação 

hospitalar, a incapacidade. (Op. cit. p. 858)

Percebe-se, destarte, que, no contrato de seguro de vida em grupo, 

cuja estipulação é feita em favor de terceiros, três serão as partes interessadas: 

estipulante, responsável pela contratação com o segurador; segurador, que garante 

os interesses com a cobertura dos riscos especificados; e o grupo segurado, 

usufrutuários dos benefícios, que assumem suas obrigações para com o 

estipulante.

6. Nesse contexto, correndo o risco de repetição, em vista do exauriente voto 

proferido pela douta Ministra Isabel Gallotti, com transcrição do igualmente 
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denso voto do Ministro Massami Uyeda, proferido por ocasião do julgamento 

do REsp 880.605/RN, não se está a tratar de seguro saúde, que, com a redação 

dada pela MP 1.944-22/2001 à Lei n. 9.656/1998, passou a ter a mesma 

regência dos planos de saúde.

Não cabe, pois, a invocação da Lei n. 9.656/1998 e dos precedentes 

referentes à renovação de contratos de planos e seguro de saúde.

Por um lado, o art. 760, caput, do CC estabelece que a apólice de seguro 

mencionará os riscos assumidos, o início e o fi m de sua validade. Por outro lado, 

o art. 774 do mesmo Diploma dispõe que a recondução tácita do contrato pelo 

mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de 

uma vez.

Nesse diapasão, a Circular SUSEP n. 302, de 19 de setembro de 2005, 

dispondo sobre regras infralegais complementares para o seguro de pessoas, 

na forma do art. 36, b, do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966, 

estabelece, no art. 38, que, respeitado o período correspondente ao prêmio 

pago, a cobertura de cada segurado cessa automaticamente no fi nal do prazo de 

vigência da apólice, se esta não for renovada.

Ademais, os arts. 63 a 65 do mencionado Diploma regulamentar, dispõem:

Art. 63. Deverá constar das condições gerais do seguro cláusula de aceitação 

do risco, observada regulamentação específi ca.

Art. 64. Deverão ser especifi cados nas condições gerais os procedimentos para 

renovação da apólice, quando for o caso.

§ 1º A renovação automática do seguro só poderá ser feita uma única vez, devendo 

as renovações posteriores serem feitas, obrigatoriamente, de forma expressa.

§ 2º Caso a sociedade seguradora não tenha interesse em renovar a apólice, 

deverá comunicar aos segurados e ao estipulante mediante aviso prévio de, no 

mínimo, sessenta dias que antecedam o fi nal de vigência da apólice.

Seção VII

Da Vigência

Art. 65. Deverá ser estabelecido o critério de fi xação do início e término de vigência 

da cobertura, nos termos da regulamentação específi ca. (Grifos)

Leciona Pontes de Miranda que o “direito subjetivo é o que fi ca do lado 

ativo, quando a regra jurídica incide”. “Não é possível conceber-se o direito 

subjetivo, quer histórica quer logicamente, sem o direito objetivo, de modo que, 

incidindo a regra jurídica, ele seja o que ‘resulta’ do lado positivo da incidência”. 
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Não há direito subjetivo sem regra jurídica, “que incida sobre suporte fático tido 

por ela mesma como sufi ciente”. “Portanto, é erro dizer-se que os direitos 

subjetivos existiram antes do direito objetivo; e ainda o é afi rmar-se que foram 

simultâneos”. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 

direito privado. Tomo 5. Campinas: Bookseller, 2000, p. 269-271).

Nos casos de contratos securitários, como é cediço, notadamente em vista 

dos avanços da atuária, há acesa controvérsia doutrinária acerca da inserção 

da álea como integrante do objeto do contrato de seguro, visto que, com os 

prêmios que recebe de seus segurados, se corretos os cálculos atuariais que 

realizou, a seguradora não só disporá dos recursos necessários aos pagamentos 

das prestações devidas, em razão dos eventos segurados que se verifi carem, e 

das despesas administrativas e operacionais relacionadas ao seu funcionamento, 

como também obterá lucro.

Consoante o art. 2º do Decreto-Lei n. 73/1966, o controle do Estado sobre 

as operações de seguros privados se exercerá pelos órgãos instituídos naquele 

Diploma. E o art. 5º, V, estabelece que a política de seguros privados objetivará 

preservar a liquidez e a solvência das sociedades seguradoras.

Dessarte, a atividade seguradora se baseia em riscos, e não em incertezas, 

pois os riscos contidos na apólice, nos estritos termos em que foi elaborada, 

podem ser perfeitamente investigados e mensurados:

A atividade seguradora se baseia em riscos e, como tal, não está fundamentada 

na incerteza. Se ela fosse pautada por este último elemento, teria como sustentação 

o mero julgamento subjetivo e não os cálculos matemáticos e estatísticos os quais 

permeiam as probabilidades. O mero julgamento representaria risco desmedido 

para ela, fi liando-se ao jogo e à aposta. Contemporaneamente, admite-se que 

a álea do negócio securitário repousa apenas no elemento risco e este pode ser 

perfeitamente investigado, analisado e mensurado, a ponto de ser previsto em 

todas as suas vicissitudes, praticamente à exaustão. Pouco ou quase nenhum 

risco resiste atualmente a esse enfrentamento científi co, com raríssimas exceções.

[...]

As Seguradoras, desde sempre, trabalharam com a previsibilidade dos riscos 

e, com maior relevância, nos seguros de pessoas, notadamente o de vida ou, 

para ser mais preciso, com a incidência da morte certa de todos os segurados da 

respectiva carteira. (POLIDO, Walter A. Contrato de seguro e a atividade seguradora 

no Brasil: direito do consumidor. São Paulo: Roncarati, 2015, p. 13 e 17)

A função econômica do seguro é socializar riscos entre os segurados. A 

companhia seguradora recebe de cada um o prêmio, calculado de acordo com 
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a probabilidade de ocorrência do evento danoso. Em contrapartida, obriga-se a 

conceder a garantia consistente em pagar certa prestação pecuniária ao segurado, 

ou a terceiros benefi ciários, na hipótese de verifi cação de sinistro. (COELHO, 

Fábio Ulhoa. Contratos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 340-341)

De fato, a supramencionada Circular SUSEP n. 302, de 19 de setembro de 

2005, estabelece, no art. 93, que a nota técnica atuarial deverá manter perfeita 

relação com as condições gerais e especiais e conter os seguintes elementos 

mínimos: V - estatísticas utilizadas para defi nição das taxas com a especifi cação 

do período e da fonte utilizada, bem como demonstrativo de cálculo, quando 

couber; VII - critérios de reavaliação de taxas, incluindo formulação e períodos. 

E, consoante o parágrafo único, a especifi cação de diversas tábuas biométricas 

na nota técnica atuarial implica, obrigatoriamente, a defi nição clara e objetiva 

dos parâmetros técnicos para a utilização de cada uma delas.

Outrossim, o art. 94 ressalva:

Art. 94. Quando adotadas taxas ou tábuas biométricas que não atendam aos 

limites previstos no art. 11 da Resolução CNSP n. 117, de 22 de dezembro de 2004, 

a nota técnica atuarial deverá conter, adicionalmente, os seguintes elementos, 

independentemente de outros que possam ser exigidos pela SUSEP:

I – estudo que demonstre a sua adequação e viabilidade técnica, tendo em vista as 

características do produto e da população a ser segurada;

II – projeção, através da análise de cenários, da sinistralidade esperada; e

III – informação de que o estudo e a projeção, referidos nos incisos I e II 

deste artigo, respectivamente, serão objeto de reavaliação anual pelo atuário 

responsável, com o seu conseqüente envio para análise da SUSEP.

Dessarte, a meu juízo, em sendo reconhecido, pelo em. relator, que, 

somente nos contratos individuais, vitalícios ou plurianuais, há formação de 

reserva matemática, e que, na modalidade coletiva de seguro de pessoas, o 

regime fi nanceiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime 

de capitalização, ou com a formação de reserva matemática vinculada a cada 

participante, renovada a vênia, parece mesmo clara a inviabilidade atuarial 

de simplesmente convolar-se um contrato de seguro de vida em grupo em 

individual, para, ademais, apenas um dos ex-integrantes da coletividade do 

seguro de grupo.

Com efeito, a Circular SUSEP n. 302, de 19 de setembro de 2005, 

estabelece, no art. 106, que qualquer alteração nas condições gerais, especiais 

e/ou na nota técnica atuarial dos planos de seguro deverá ser previamente 
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encaminhada à SUSEP, e o art. 107 disciplina que, para efeito de análise por 

parte da mencionada autarquia, deverão ser abertos processos administrativos 

específi cos por plano, inclusive quando houver distinção entre planos individuais 

e coletivos.

As observações contidas no voto divergente da eminente Ministra Maria 

Isabel Gallotti dirimem as dúvidas: a) nos seguros de vida em grupo, os mais 

jovens do grupo pagam prêmio mais alto do que o diretamente relacionado ao 

risco de sua morte, propiciando que os mais velhos possam pagar prêmio mais 

baixo do que de risco a eles associado; b) apenas nos contratos individuais, 

contanto que vitalícios ou plurianuais, é que há a formação de provisão 

matemática de benefícios a conceder, calculada atuarialmente no início do 

contrato, possibilitando a manutenção nivelada do prêmio; c) nos contratos 

de seguro coletivo, findo o prazo do contrato, não há reserva matemática 

vinculada a cada participante, isto é, não se formou uma poupança; d) os 

prêmios arrecadados, durante a vigência contratual, serviram para o pagamento 

dos sinistros e para remunerar a seguradora, pelo sistema de repartição simples; 

e) impor a renovação contratual fere a regra da defi nição temporal do seguro 

pactuado na apólice, que é elemento essencial para a defi nição do prêmio, bem 

como a liberdade de contratar;

7. Nesse sentido, leciona a doutrina que “o Código Civil postula pelo 

equilíbrio da contratação, independente da existência concreta de uma parte 

débil em determinado contexto. O equilíbrio é pressuposto inerente a qualquer 

contratação, como imperativo ético do ordenamento jurídico”. (FARIAS, 

Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Contratos: teoria geral e contratos 

em espécie. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 233-234)

De fato, mutatis mutandis, o art. 478 do CC dispõe que nos contratos de 

execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a 

resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da 

citação. E o art. 479 estabelece que a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se 

o réu a modifi car equitativamente as condições do contrato.

Cumpre ressaltar que, para o seguro coletivo, é feito cálculo atuarial levando 

em conta a tábua biométrica e o regime de repartição simples, sendo certo que, 

para uma coletividade, o cálculo atuarial tem o condão de ser extremamente 

preciso, amoldando-se também a esse regime fi nanceiro, que é incompatível 

com o seguro individual (que se vale do regime de capitalização).
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A boa-fé objetiva, segundo entendo, restringe o exercício abusivo de direitos, 

impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fi ns 

comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de 

registro das intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função 

econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra 

parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam 

salvaguardados. (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-

constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39)

Com efeito, se ocorrem motivos que justifi quem a intervenção judicial em 

lei permitida, há de realizar-se para a decretação da nulidade ou da resolução 

do contrato, nunca para a modifi cação do seu conteúdo - o que se justifi ca, 

ademais, como decorrência do próprio princípio da autonomia da vontade, uma 

vez que a possibilidade de intervenção do juiz na economia do contrato atingiria 

o poder de obrigar-se, ferindo a liberdade de contratar. (GOMES, Orlando. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto (atual.). Contratos. 24 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001, p. 36)

O termo do contrato decorre, como visto, de regras legal e infralegal 

cogentes, inderrogáveis pelas partes, razão pela qual, data maxima venia, após 

detida refl exão, não vejo como reconhecer, inclusive em observância ao ato 

jurídico perfeito - já que a licitude da disposição contratual é reconhecida pela 

Corte local e pelos meus ilustres pares -, violação aos deveres referentes à boa-fé 

objetiva.

Ademais, o art. 135 do CC dispõe que ao termo inicial e fi nal aplicam-se, 

no que couber, as disposições relativas às condições suspensiva e resolutiva. Por 

outro lado, o art. 127 do CC estabelece que, “se for resolutiva a condição, enquanto 

esta não se realizar”, é que vigorará o negócio jurídico.

8. De todo modo, em tendo sido, desde sempre, afi rmado pela ré que 

a imposição da renovação de seguro de grupo, em benefício de apenas um 

integrante, ocasiona desequilíbrio contratual, penso que o juiz não tem 

conhecimento técnico para proceder a esse exame, e caberia ao autor demonstrar 

que sua pretensão é viável.

É dizer, segundo entendo, que não é possível a invocação da Súmula 7/STJ, 

mencionada pelo culto relator, visto que caberia ao autor, independentemente 

das normas de regência do contrato de seguro, demonstrar a viabilidade de sua 

pretensão.
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Nesse diapasão, conforme entendimento perfi lhado pela Corte Especial, 

por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.124.552/RS, as “regras 

de experiência comum” e as “as regras da experiência técnica” devem ceder vez à 

necessidade de “exame pericial”, cabível sempre que a prova do fato “depender 

do conhecimento especial de técnico”.

Registre-se que, na vigência do CPC/2015, o art. 375 do Códex estabelece 

textualmente que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência 

técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, 

principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de 

regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou “apanágio 

de especialistas”, que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem 

formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da 

perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no fi nal do texto, ao exame 

pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2. 12 ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017, p. 78)

Mutatis mutandis, como dito no acórdão do recurso especial repetitivo 

1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica 

consiste em não admitir deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório 

do caso concreto. É dizer, quando o juiz ou o Tribunal, ad nutum, afi rmar a 

legalidade ou a ilegalidade da Tabela Price, sem antes verifi car, no caso concreto, 

a ocorrência ou não de juros capitalizados (compostos ou anatocismo), há 

ofensa aos arts. 131, 333, 335, 420, 458 ou 535 do CPC/1973, ensejando 

novo julgamento com base nas provas ou nas consequências de sua não produção, 

levando-se em conta o ônus probatório de cada litigante. Portanto, não há falar em 

juros capitalizados, sendo improcedente o pedido formulado na exordial nesta 

parte.

Note-se o disposto naquele mencionado precedente:

Deveras, a dispersão jurisprudencial deve ser preocupação de todos 

e, exatamente por isso, é sempre conveniente afirmar que, “se a divergência 

de índole doutrinária é saudável e constitui importante combustível ao 

aprimoramento da ciência jurídica, o dissídio jurisprudencial é absolutamente 

indesejável, porquanto a ele subjaz, invariavelmente, pernicioso tratamento 

desigual a jurisdicionados com o mesmo direito alegado, na contramão dos mais 
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caros alicerces do Estado Democrático de Direito e erodindo, deveras, a própria 

higidez do ordenamento jurídico pátrio” (REsp n. 753.159/MT).

Não parece possível que uma mesma tese jurídica - saber se a Tabela Price, por 

si só, representa capitalização de juros - possa receber tratamento absolutamente 

distinto, a depender da unidade da Federação e se a jurisdição é federal ou 

estadual.

Porém, a meu juízo, para a solução da questão, as “regras de experiência comum” e 

“as regras da experiência técnica” devem ceder vez à necessidade de “exame pericial” 

(art. 335, CPC), cabível sempre que a prova do fato “depender do conhecimento 

especial de técnico” (art. 420, I, CPC).

Sobre o tema referente à prova técnica, confi ra-se o autorizado magistério de 

Humberto Theodoro Júnior:

Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas 

especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, 

químicos, etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos 

no litígio e formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável 

segurança.

Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de 

conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para apuração dos fatos 

litigiosos.

[...]

O juiz, enfi m, não está adstrito ao laudo (art. 436), mas, ao recusar o 

trabalho técnico, deve motivar fundamentadamente a formação de seu 

convencimento em rumo diverso.

O que de forma alguma se tolera é desprezar o juiz o laudo técnico para 

substituí-lo por seus próprios conhecimentos científi cos em torno do fato 

periciado. Eventualmente, o magistrado pode deter cultura técnica além 

da jurídica, mas não poderá utilizá-la nos autos, porque isto equivaleria 

a uma inaceitável cumulação de funções inconciliáveis. Assim como o 

juiz não pode ser testemunha no processo submetido a seu julgamento, 

também não pode ser, no mesmo feito, juiz e perito. A razão é muito 

simples: se ao julgar, ele invoca dados que só seu conhecimento científi co 

lhe permite alcançar, na verdade estará formando sua convicção a partir 

de elementos que previamente não passaram pelo crivo do contraditório, 

e que, efetivamente, nem sequer existem nos autos. Todo meio de 

convencimento, para ser útil ao processo, tem de obedecer ao respectivo 

procedimento legal de produção dentro dos autos, sempre com inteira 

submissão ao princípio do contraditório. Quod non est in actis no est in 

mundo. Informes técnicos, estranhos ao campo jurídico, portanto, somente 

podem penetrar no processo por intermédio de laudo pericial produzido na 
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forma da lei, por perito regularmente nomeado para a diligência probatória 

(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil, vol. I. 52 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 486-493).

9. Por último, quanto à invocação do diploma consumerista pelas instâncias 

ordinárias, é de se observar que “o ponto de partida do CDC é a afi rmação do 

Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir 

igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que 

não quer dizer compactuar com exageros”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.4.2007, DJe 19.3.2009)

Nesse passo, como incontroverso, o contrato de seguro previa igualmente 

a ambas as partes recusar a renovação contratual, e o estabelecimento de termo 

fi nal de vigência da cobertura securitária tem expressa previsão legal e infralegal.

Ademais, a citada Circular SUSEP n. 302, de 19 de setembro de 2005, 

estabelece, nos arts. 97 e 98, disposições que se amoldam ao CDC, visando a 

garantir a igualdade material às partes:

Art. 97. As condições contratuais do seguro deverão estar à disposição do 

proponente previamente à assinatura da respectiva proposta de contratação, no 

caso de plano individual, ou da proposta de adesão, no caso de plano coletivo, 

devendo o proponente, seu representante ou seu corretor de seguros assinar 

declaração, que poderá constar da própria proposta, de que tomou ciência das 

condições contratuais.

Art. 98. As condições contratuais deverão, obrigatoriamente, ser redigidas em 

língua portuguesa, admitindo-se, no entanto, a presença de palavras isoladas 

e expressões curtas, de origem estrangeira, e de uso corrente no mercado de 

seguros, desde que acompanhadas das respectivas traduções ou defi nidas no 

glossário de termos técnicos.

Dessarte, como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as 

regras específi cas e as demais do ordenamento jurídico, deve prevalecer a regra 

excepcional.

Nessa toada, como bem observado pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no REsp 80.036/SP, o Código de Defesa do Consumidor traça regras que 

presidem a situação específi ca do consumo e, além disso, defi ne princípios gerais 

orientadores do direito das obrigações, todavia, “[é] certo que, no que lhe for 

específi co, o contrato” continua regido pela lei que lhe é própria. (REsp 80.036/

SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 12.2.1996, 

DJ 25.3.1996, p. 8.586)
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Essa é também a doutrina de Claudia Lima Marques, ao assentar que, 

como o CDC não regula contratos específi cos, em casos de incompatibilidade, 

há clara prevalência da lei especial pelo critérios de especialidade. (MARQUES, 

Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 3 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1998, p. 247)

Desse modo, data venia, não cabe a aplicação do CDC alheia às normas 

específi cas inerentes à relação contratual e à modalidade contratual do seguro de 

vida em grupo.

10. Diante do exposto, renovadas as vênias ao em. relator, adiro, com 

os acréscimo de fundamentos ora apresentados, à divergência inaugurada 

pela Ministra Isabel Gallotti, para dar parcial provimento ao recurso especial, 

julgando improcedente o pedido formulado na exordial. Inverto o ônus 

sucumbenciais, observada eventual gratuidade de justiça.

É como voto.





Terceira Turma





AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL N. 1.498.854-PR (2014/0282236-6)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Agravante: Essex Construção Civil Ltda

Advogado: Diogo Matté Amaro - PR030596

Agravado: Caixa Econômica Federal

Advogados: Leandro da Silva Soares - DF014499

Álvaro Sérgio Weiler Junior e outro(s) - RS036652

EMENTA

Agravo interno. Recurso especial. Processual Civil. CPC/1973. 

Cumprimento de sentença. Depósito para garantia do juízo. Termo 

‘a quo’ do prazo para impugnação. Data do depósito. Intimação 

para impugnar em 15 dias. Equívoco do juízo. Boa-fé processual 

do devedor. Tempestividade da impugnação. Óbice da Súmula 7/

STJ. Inaplicabilidade aos fatos incontroversos. Prequestionamento. 

Descabimento. Inexigibilidade no rejulgamento da causa. Aplicação 

da Súmula 356/STF.

1. Controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada no prazo de quinze dias 

contados da intimação, mas quando já transcorrido o prazo contado 

da data do depósito para garantia do juízo.

2. Fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença a partir da data do depósito efetuado para garantia do juízo, 

sendo prescindível a lavratura de termo de penhora e a intimação do 

devedor. Julgados desta Corte Superior.

3. Caso concreto em que o juízo determinou, antes do término 

do prazo, a intimação do devedor para impugnar, não obstante tal 

intimação fosse dispensável.

4. Equívoco do julgador que não pode prejudicar o jurisdicionado, 

em respeito ao princípio da boa-fé processual. Julgados desta Corte 

Superior.
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5. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ na hipótese de 

valoração jurídica de fatos incontroversos da demanda. Julgados desta 

Corte Superior.

6. Nos termos da Súmula 456/STF: “o Supremo Tribunal Federal, 

conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o 

direito à espécie”.

7. Inaplicabilidade do requisito do prequestionamento quanto 

aos fundamentos de direito utilizados por esta Corte Superior no 

rejulgamento da causa de que trata a Súmula 456/STF. Julgados desta 

Corte Superior.

8. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, 

na espécie.

9. Retorno dos autos para julgamento das demais questões 

devolvidas ao Tribunal ‘a quo’.

10. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente), 

Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 2.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de agravo interno 

interposto por Essex Construção Civil Ltda em face de decisão assim ementada:

Recurso especial. Processual Civil. CPC/1973. Cumprimento de sentença. 

Depósito para garantia do juízo. Termo ‘a quo’ do prazo para impugnação. Data 
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do depósito. Intimação para impugnar em 15 dias. Equívoco do juízo. Boa-fé do 

devedor. Tempestividade da impugnação.

1. Controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada no prazo de quinze dias contados da intimação, mas 

quando já transcorrido o prazo contado da data do depósito para garantia do 

juízo.

2. Fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença a partir da 

data do depósito efetuado para garantia do juízo, sendo prescindível a lavratura 

de termo de penhora e a intimação do devedor. Julgados desta Corte Superior.

3. Caso concreto em que o juízo determinou a intimação do devedor para 

impugnar, não obstante tal intimação fosse dispensável.

4. Equívoco do julgador que não pode prejudicar o jurisdicionado que agiu 

com boa-fé processual. Julgados desta Corte Superior.

5. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Retorno dos autos para julgamento das demais questões devolvidas ao 

Tribunal ‘a quo’.

7. Recurso especial provido. (fl . 312)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 334 s.).

Em suas razões, a parte agravante alegou que o recurso especial não deveria 

ter sido conhecido, em razão dos óbices das Súmula 7, 83 e 211/STJ, e 282 e 

356/STF.

Quanto ao mérito recursal, reiterou a alegação de que o prazo para a 

impugnação ao cumprimento de sentença, no caso de depósito voluntário 

do valor exequendo, fl ui automaticamente a partir do depósito, não sendo 

necessária intimação.

Insurgiu-se contra a aplicação do princípio da boa-fé processual ao caso 

dos autos.

Impugnação às fl s. 356/365.

É relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, o 

agravo interno não merece ser provido.
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Relembre-se que a Caixa Econômica Federal - CEF, ora agravada, 

ao ser intimada para o cumprimento de sentença, efetuou o pagamento da 

parcela incontroversa da dívida (R$ 538.045,97, em fev. de 2010) e efetuou o 

depósito da parcela controvertida (R$ 674.593,37), a título de “nomeação de 

dinheiro à penhora”, tendo requerido expressamente que fosse lavrado termo de 

penhora, bem como que fosse realizada intimação para oferecer impugnação ao 

cumprimento de sentença (cf. fl . 78).

Três dias depois, o requerimento foi deferido pelo juízo, em despacho 

lavrado com o seguinte conteúdo:

I - Declaro formalizada a penhora do depósito da fl. 921 (conta 

0650.005.0012499-2), considerado pela CEF como controverso, uma vez que 

vinculado ao juízo, para fi ns de prosseguimento da execução.

II - Expeça-se alvará para levantamento dos valores incontroversos (fl . 923).

III - Considerando a formalização da penhora (item I supra), intimem-se a CEF 

para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J, § 1º, do CPC.

Curitiba - PR, 11 da fevereiro de 2010.

(fl . 83)

A CEF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença somente em 

23.04.2010, impugnação que era tempestiva, se contada da data da intimação, 

mas intempestiva se contada da data do depósito.

A impugnação foi conhecida pelo juízo de origem e julgada procedente, 

em parte, tendo-se reconhecido excesso de execução.

Contra essa decisão, somente a CEF recorreu, via agravo de instrumento, 

pretendendo a substituição da taxa de juros de 1% ao mês pela SELIC.

No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem acolheu 

preliminar suscitada em contraminuta, que apontava a intempestividade da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Considerou-se que o prazo para impugnação fl ui automaticamente da 

data do depósito voluntário do valor exequendo, não havendo necessidade de 

lavratura de termo de penhora e posterior intimação do devedor.

Com base nesse fundamento, declarou-se intempestiva a impugnação ao 

cumprimento de sentença, restando prejudicado o agravo de instrumento.
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Daí a interposição do recurso especial pela CEF, que foi provido por meio 

da decisão de fl s. 312/315, integrada pela decisão de fl s. 334 s., ambas de minha 

lavra.

Na referida decisão, acolheu-se o fundamento da boa-fé processual, 

suscitado nas razões do apelo nobre.

Entendeu-se que o equívoco do juízo quanto aos prazos processuais, 

quando capaz de induzir a erro o jurisdicionado, impede que seja declarada 

a intempestividade do meio de impuganção, devendo-se prestigiar a boa-fé 

processual, princípio que, inclusive, passou a contar com previsão expressa no 

art. 5º do novo CPC (“aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé”).

Nesse sentido, citou-se os seguintes julgados:

Processual Civil. Embargos à execução. Tempestividade. Nulidade da intimação. 

Súmula 7/STJ. Prazo para embargos à execução. Indução a erro. Prejuízo ao 

jurisdicionado. Impossibilidade. Precedentes.

1. O reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução decorreu 

do reconhecimento da nulidade da intimação da penhora, porquanto efetivada 

sem as devidas “solenidades”. Tal nulidade foi reconhecida após a análise do 

acervo fático dos autos, o que torna a via do recurso especial inadequada à 

modifi cação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. “Ainda que equivocado o despacho que concede prazo maior para 

oferecimento de embargos, tem entendido esta Corte que não pode o 

jurisdicionado responder por erro induzido pelo magistrado. Precedentes.” (REsp 

720.063/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.3.2005, DJ 

20.3.2006, p. 246).

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.468.956/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.10.2014)

Agravo regimental no agravo (Art. 544 do CPC). Embargos à execução. Decisão 

monocrática que negou provimento ao recurso. Insurgência do exequente.

1. In casu, o juízo de primeiro grau determinou a intimação sobre a lavratura 

do termo de penhora, tendo o embargante protocolado os embargos à execução 

dentro do prazo consignado pelo juiz singular.

Dessa forma, ainda que se entenda, na linha da jurisprudência desta Corte, 

que o prazo para embargos à execução fl uiria da data do depósito, é imperioso 

reconhecer que o despacho do juízo singular conduziu a entendimento, diverso, 

de que o prazo somente correria da intimação da penhora. 2. O equívoco do 

órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. 
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Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 198.235/RS, Rel. 

Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 1º.08.2014)

Esclareceu-se que, no caso dos autos, o juízo de origem, três dias depois 

do depósito, determinou a intimação da parte ora agravada para impugnar o 

cumprimento de sentença (fl . 282), embora o prazo fl uísse independentemente 

de intimação, por se tratar de depósito voluntário, na linha da jurisprudência 

desta Corte Superior.

Sobre esse entendimento jurisprudencial, mencionem-se, ilustrativamente, 

os seguintes julgados:

Processual Civil. Execução provisória. Juízo de admissibilidade que indefere 

parcialmente a execução para fi ns de readequação do valor devido. Depósito 

espontâneo com a finalidade de pagamento. Alteração da decisão de 

admissibilidade com aumento substancial do quantum devido. Nascimento de 

uma nova pretensão impugnativa do executado. Termo inicial para a impugnação 

do devedor. Data do novo depósito com a fi nalidade de garantia do juízo ou da 

intimação da penhora.

1. É consolidada a jurisprudência do STJ no tocante ao prazo para oferecimento 

de impugnação em havendo depósito do devedor garantindo o juízo: inicia-se na 

data da efetivação deste, independentemente da lavratura do respectivo termo. 

Precedentes.

2. A execução provisória inicia-se por disposição do exequente que provoca a 

atividade jurisdicional por petição inicial que deverá conter, além dos requisitos 

gerais (CPC, art. 282), os específi cos dispostos no art. 475-O, § 3º, do CPC. Nesse 

passo, num juízo de admissibilidade da petição de introito, poderá o magistrado 

determinar: i) em sendo preenchidos os requisitos, a intimação do réu para pagar; 

ii) em não se verifi cando presentes referidos pressupostos, o indeferimento de 

imediato da execução ou determinação para emenda à inicial, nos termos do art. 

616 do CPC.

3. O art. 475-J, caput e § 1º, do CPC estabelece duas modalidades de depósito e 

prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com 

a fi nalidade de pagamento; e ii) como garantia do juízo, também a ser realizado 

no prazo de 15 dias com a fi nalidade de oferecer impugnação. No interstício do 

prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já 

que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro 

do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso 

temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. 

De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como “penhora 

automática” (§ 1º), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo 

para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, 
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desencadeando o início do prazo de 15 dias para a “defesa”, sem, contudo, elidir a 

multa de 10%.

4. Na hipótese, a impugnação da recorrente não pode ser considerada 

intempestiva, ao argumento de que o prazo vem correndo desde o primeiro 

depósito. Isso porque, conforme se verifi ca da decisão de admissibilidade, o valor 

entregue inicialmente teve como intuito o pagamento do que era incontroverso, 

inclusive seguindo exatamente o que fora estabelecido pelo juízo exequendo, 

ainda que em sede de juízo de admissibilidade da execução provisória. Aliás, 

naquele momento processual, não havia sequer interesse na impugnação, haja 

vista que o valor que se entendia devido era correspondente exatamente ao 

montante que a parte devedora pagou, justamente por tê-lo como incontroverso.

5. Em verdade, a mudança de entendimento, em sede de execução provisória, 

justamente com relação ao valor devido, acabou por surpreender a executada na 

demanda, não podendo ser a devedora apenada de inopino, justamente por, de 

boa-fé, visando conferir celeridade e efetividade ao processo, ter depositado o 

valor que o próprio juízo exequendo estabeleceu como devido.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.446.322/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 14.04.2015, DJe 04.05.2015)

Processual Civil. Cumprimento de sentença. Termo inicial para a impugnação 

do devedor. Data do depósito, em dinheiro, por meio do qual se garantiu o juízo.

- No cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado do auto de 

penhora e de avaliação, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 

quinze dias (art. 475-J, § 1º, CPC).

- Caso o devedor prefira, no entanto, antecipar-se à constrição de seu 

patrimônio, realizando depósito, em dinheiro, nos autos, para a garantia do juízo, 

o ato intimatório da penhora não é necessário.

- O prazo para o devedor impugnar o cumprimento de sentença deve ser 

contado da data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da execução.

Recurso Especial não conhecido.

(REsp 972.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

23.09.2008, DJe 12.12.2008)

Apesar desse entendimento jurisprudencial, concluiu-se que, ante 

a manifestação em sentido contrário do juízo, não seria cabível reputar 

intempestiva a impugnação, devendo-se prestigiar o princípio da boa-fé 

processual.

Acrescentou-se, também, que não havia disposição legal expressa acerca 

do termo a quo do prazo para impugnação na hipótese de depósito para a 
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garantia do juízo, tratando-se de mera construção pretoriana, o que reforça o 

fundamento da boa-fé processual.

No presente agravo interno, a empresa agravante (credora do título judicial 

que se executa na origem) insurge-se contra o provimento do recurso especial da 

CEF, suscitando óbices relativos ao reexame de provas e ao prequestionamento.

Não lhe assiste razão, contudo.

Primeiramente, não incide o óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame 

de provas, no que tange à referência ao despacho proferido pelo juízo de origem.

Efetivamente, não há controvérsia nos autos acerca do teor daquele singelo 

despacho ou da data em que foi proferido.

Observa-se, inclusive, que o despacho foi transcrito na íntegra nas razões 

do recurso especial e não impugnado em contrarrazões.

O teor do despacho e a data em que foi proferido confi guram, portanto, 

fatos incontroversos da demanda, razão pela qual podem ser valorados por esta 

Corte Superior, sem embargo da Súmula 7/STJ.

Confi ra-se, a propósito, os seguintes julgados acerca da valoração jurídica 

de fatos incontroversos:

Recurso especial. Propriedade industrial. Concorrência desleal. Violação de 

trade dress. Ação cominatória e de reparação por ato ilícito. Proteção do conjunto-

imagem. Lei de Propriedade Industrial e Código de Defesa do Consumidor. 

Funcionalidade, distintividade e confusão ou associação indevida. Pressupostos. 

Premissas fáticas assentadas pelos Juízos de origem. Valoração jurídica da prova. 

Necessidade de reparação do dano material.

1 - Ação ajuizada em 10.5.2016. Recurso especial interposto em 16.6.2015 e 

encaminhado à Relatora em 25.8.2016.

2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, 

pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F confi gura prática de 

concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas 

recorrentes sob a marca Honda GX.

3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico 

pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal 

brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação 

encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de 

direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil.

4 - A aparência extrínseca identifi cadora de determinado bem ou serviço não 

confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, 
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sendo necessária a defi nição de determinados requisitos a serem observados 

para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, 

à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida.

5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos 

de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao 

direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por 

elas desenvolvido.

7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na 

própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A 

demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, 

cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em 

liquidação de sentença.

8 - Recurso especial provido.

(REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

26.09.2017, DJe 02.10.2017)

Recurso especial. Ação de indenização por danos morais. Comentário realizado 

por apresentador de programa televisivo, em razão de entrevista concedida 

por cantora em momento antecedente. Instâncias ordinárias que afirmaram 

a ocorrência de ato ilícito ante a agressividade das palavras utilizadas e, com 

fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, determinaram a 

responsabilização civil do réu pelos danos morais suportados pelos autores, 

aplicando verba indenizatória no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais). Irresignação do réu.

Hipótese: A controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de dano 

moral indenizável em razão do conteúdo de frase pronunciada em programa 

humorístico veiculado na televisão aberta.

1. Revela-se inviável o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial, ante a inadequação da via eleita, pois, nos termos da jurisprudência 

desta Corte, tal pedido deve ser formulado de forma apartada, ou seja, mediante 

ação cautelar (artigo 288 do RISTJ), não se admitindo sua inserção nas razões do 

apelo extremo.

Precedentes.

2. Quanto à apontada violação do art. 535, inciso II, do CPC, aplicável à hipótese 

o óbice da súmula 284/STF, porquanto das razões recursais não é possível 

extrair qual o objeto de irresignação do recorrente, uma vez que apenas alegou, 

genericamente, a ocorrência de omissão no julgado quanto aos dispositivos 

apontados, sem especifi cação das teses que supostamente deveriam ter sido 

analisadas pelo acórdão recorrido.
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3. Inaplicável, ao caso, o óbice sumular n. 7/STJ, porquanto incontroverso o teor 

do comentário tecido pelo recorrente e, estando a controvérsia afeta exclusivamente 

à ponderação/valoração jurídica acerca da potencialidade ofensiva dos fatos tidos 

como certos e inquestionáveis, expressamente delineados pelas instâncias ordinárias, 

descabida a incidência do referido enunciado sumular.

Precedentes.

4. Quanto à tese de responsabilização civil do réu pelo comentário tecido, 

aplicável o óbice da súmula 320 desta Corte Superior, pois o fato de o voto 

vencido ter apreciado a questão à luz dos dispositivos legais apontados como 

violados não é suficiente para satisfazer o requisito do prequestionamento. 

Precedentes do STJ.

5. Apesar de em dados e específicos momentos ter o Tribunal a quo, 

implicitamente se referido a questões existentes no ordenamento legal 

infraconstitucional, é certa a índole eminentemente constitucional dos 

fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, não tendo o recorrente interposto 

o regular recurso extraordinário, a atrair o óbice da súmula 126 desta Corte 

Superior. Precedentes.

6. No que tange ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório 

fixado pela Corte local em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um 

dos autores, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), ponto sobre o qual, implicitamente, houve o prequestionamento de 

dispositivo de lei federal, haja vista que nos termos do artigo 944 do Código 

Civil “a indenização mede-se pela extensão do dano” - não merece acolhida a 

irresignação ante a aplicação do óbice da súmula 7/STJ.

O Tribunal local analisou detidamente a conduta do ofensor, as consequências 

do seu comentário, a carga ofensiva do discurso, o abalo moral sofrido pelos 

autores e, de forma proporcional e razoável, o valor da indenização a ser custeada 

pelo réu para aplacar o sofrimento, a angústia e a comoção imposta aos ofendidos.

Para modifi car as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir 

estar exagerado o quantum indenizatório como quer a parte recorrente, seria 

necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos 

de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 

7 do STJ).

7. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

(REsp 1.487.089/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

23.06.2015, DJe 28.10.2015)

De outra parte, quanto ao óbice da ausência de prequestionamento, não 

assiste razão à parte agravante.
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É certo que o fundamento da boa-fé processual não foi enfrentado pelo 

Tribunal de origem, uma vez que este fundamentou o acórdão com base no 

caráter de ordem pública da intempestividade.

Porém, como o recurso era passível de conhecimento pela alegação de 

preclusão (questão federal enfrentada explicitamente no acórdão recorrido), 

fi cou superada a fase de admissibilidade, não havendo óbice ao provimento do 

recurso por outro fundamento.

Aplica-se ao caso, portanto, o teor da Súmula 456/STF c/c art. 255, § 5º, 

do RISTJ, abaixo transcritos:

Súmula 456/STF - O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso 

extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.

Art. 255 (RISTJ) - ...................................

...................................

§ 5º. No julgamento do recurso especial, verifi car-se-á, preliminarmente, se 

o recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá 

do recurso; se pela afi rmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie, com 

observância da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido da não exigência de prequestionamento na aplicação do 

direito à espécie, confi ram-se os seguintes julgados:

Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Contradição. Inexistência. 

Princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Ausência de ofensa.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão 

ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da 

matéria já julgada no recurso.

2. O “fundamento” ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento 

jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a 

pretensão ou a defesa, ou que possa ter infl uência no julgamento, mesmo que 

superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento 

legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não 

surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes 

quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

3. O requisito do prequestionamento diz respeito apenas à fase de conhecimento 

do recurso especial. A orientação da Súmula 456 do STF (“O Supremo Tribunal 
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Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o Direito 

à espécie”) foi incorporada como texto legal expresso pelo art. 1.034 do novo CPC, 

segundo o qual “Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo 

Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o 

direito.”

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 27.06.2017, DJe 1º.08.2017)

Processual Civil. Prequestionamento implícito. Juízo de admissibilidade que 

difere do juízo de rejulgamento. Abertura de instância. Profundidade do efeito 

devolutivo. Súmula 456/STF. Aplicação do direito à espécie.

1. O Tribunal de origem quando julgou a causa apreciou a questão da violação 

do princípio da razoabilidade, o que confi gura o prequestionamento implícito do 

art. 2º da Lei n. 9.784/1999.

2. Conhecido o recurso especial por qualquer dos seus fundamentos, opera-

se a abertura de instância, de modo que, ao julgá-lo, poderá esta Corte Superior 

conhecer de ofício, ou por provocação, de todas as matérias que podem ser 

alegadas a qualquer tempo, bem como, de todas as questões suscitadas e 

discutidas no processo, mesmo que não tenham sido enfrentadas no acórdão 

recorrido.

3. É preciso fazer uma diferenciação entre o juízo de admissibilidade 

e juízo de rejulgamento. Para ser admitido o recurso especial, é indispensável o 

prequestionamento; mas, uma vez admitido, no juízo de rejulgamento não há 

qualquer limitação cognitiva, a não ser a limitação horizontal estabelecida pelo 

recorrente.

4. Trata-se do chamado efeito translativo (profundidade do efeito devolutivo), 

reconhecido na Sumula 456/STF, segundo a qual, “O Supremo Tribunal Federal, 

conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à 

espécie.” Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.200.904/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 17.03.2011, DJe 29.03.2011)

Observe-se que, no caso dos autos, não há falar em surpresa processual, 

pois o fundamento da boa-fé já havia sido deduzido nas razões do apelo nobre.

Destarte, o agravo interno não merece ser provido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.480.810-ES (2014/0210124-4)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Cláudia Prado Pedral Sampaio

Recorrente: José Roberto Prado Pedral Sampaio

Recorrente: João Ricardo Prado Pedral Sampaio

Advogado: João Alexandre de Vasconcellos e outro(s) - ES005705

Recorrente: Dinah Rocha Jardim - Espólio

Repr. por: Sylvia Rocha Prado - Inventariante

Recorrente: Eliza Rocha Nogueira - Espólio

Repr. por: Eliane Rocha Puig Serra - Inventariante

Recorrente: Alberto Pinto Rocha

Advogados: Luiz Fernando Chiabai Pipa Silva e outro(s) - ES004382

Leonardo Barbosa Cabral e outro(s) - ES009340

Recorrido: Jorge Tito Rocha Th evenard

Recorrido: Delza Maria Rabello Rocha de Oliveira

Advogados: José Maria Th evenard do Amaral e outro(s) - ES001916

Albacy Silva Moreira e outro(s) - ES007116

Rafael Santos de Barros e Silva - DF028377

José de Castro Meira e outro(s) - DF042503

EMENTA

Civil. Processual Civil. Ação de prestação de contas. Falecimento 

da mandatária e da curadora. Intransmissibilidade da obrigação 

e extinção do processo sem resolução de mérito. Inocorrência. 

Acertamento de contas possível em virtude da existência de provas 

acerca dos atos que são objeto da prestação. Aplicação, ademais, da 

regra do art. 1.759 do Código Civil. Violação aos arts. 535, I e II, e 458, 

do CPC/1973. Inocorrência. Acórdão adequadamente fundamentado. 

Incompetência do juízo. Inocorrência. Juízo universal do inventário 

que não examina questões de alta indagação, inclusive aquelas desde 

logo assim reconhecidas pela parte. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. 

Partes que se benefi ciaram dos atos de disposição gratuita de bens 

da de cujus e que serão atingidos pelo reconhecimento da nulidade 
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das doações. Prescrição e decadência. Inocorrência. Fundamentos 

sufi cientes inatacados. Súmula 283/STF. Aplicação do art. 178, II, do 

Código Civil. Ausência de prequestionamento. Inexistência de erro, 

dolo, fraude, estado de perigo ou lesão. Atos de disposição gratuita 

eivados de nulidade. Revogação da doação e ausência de nulidade. 

Inaplicabilidade. Situação distinta, que não se confunde com a doação 

por mera liberalidade. Prática de atos de dilapidação patrimonial, com 

base em mandato e curatela, de pessoa reconhecidamente incapaz. 

Embargos protelatórios. Inocorrência. Exclusão da multa.

1- Ação distribuída em 05.03.2006. Recursos especiais 

interpostos em 13.04.2010 e atribuídos à Relatora em 25.08.2016.

2- Os propósitos recursais consistem em defi nir: (i) se a ação 

de prestação de contas deve ser extinta sem resolução de mérito em 

virtude do superveniente falecimento da mandatária e curadora, a 

quem caberia prestar as contas; (ii) se houve negativa de prestação 

jurisdicional ou vício de fundamentação no acórdão recorrido; (iii) se, 

havendo questão de alta indagação no inventário, a remessa das partes 

às vias ordinárias para apuração dos fatos de maior complexidade 

é tarefa exclusiva do magistrado ou se pode a parte, antevendo a 

questão de alta indagação, ajuizar desde logo uma ação autônoma 

em relação ao inventário; (iv) se o fato de alguns dos recorrentes não 

serem herdeiros da de cujus os torna partes ilegítimas para responder à 

ação de prestação de contas; (v) se ocorreu a prescrição da pretensão 

de anular as doações realizadas por alguns dos recorrentes em favor 

dos demais; (vi) se as doações realizadas poderiam ser revogadas 

após o falecimento da doadora ou se poderiam ser nulifi cadas por 

não excederem a parte disponível de seu patrimônio; (vii) se era 

devida a multa imposta aos recorrentes pela oposição de embargos de 

declaração reputados protelatórios.

3- O superveniente falecimento da pessoa a quem caberia prestar 

as contas não acarreta, obrigatoriamente, a extinção sem resolução do 

mérito da ação de prestação de contas, especialmente na hipótese em 

que fora desenvolvida, ainda na primeira fase da referida ação, atípica 

atividade cognitiva e instrutória, sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa, que excedeu o mero acertamento da legitimação ativa e 

passiva, adentrando às próprias contas que deverão ser prestadas pelos 

herdeiros e pelos benefi ciários dos atos de disposição gratuita de bens 
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de pessoa civilmente incapaz e que foram realizados por quem detinha 

o mandato e exercia a curatela.

4- Ausentes os vícios elencados no art. 535, I e II, do CPC/1973, 

e tendo o acórdão recorrido enfrentado, detalhadamente, todas as 

questões relevantes para o desfecho da controvérsia, não há que se 

falar em negativa de prestação jurisdicional, nem tampouco em vício 

de fundamentação na decisão judicial.

5- O fato de o art. 984 do CPC/1973 determinar ao juiz que 

remeta as partes às vias ordinárias se verifi car a existência de questão 

de alta indagação não signifi ca dizer que a parte está proibida de 

ajuizar ação autônoma perante o juízo cível se constatar, desde logo, 

a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial 

do inventário.

6- A legitimidade de parte, que se afere in status assertionis, 

deriva da aptidão que a decisão judicial possui para atingir a esfera 

de bens e direitos da parte indicada na petição inicial, de modo que é 

legítima, para responder a ação de prestação de contas assentada em 

nulidade de doações, a parte que se benefi ciou diretamente dos atos 

de disposição de bens e direitos de titularidade da civilmente incapaz.

7- Havendo fundamentação suficiente não impugnada pela 

parte, na hipótese, a não fl uência da prescrição entre o curatelado e o 

curador enquanto perdurar a curatela e a não fl uência da prescrição 

em desfavor do incapaz, é inadmissível o recurso especial. Incidência 

da Súmula 211/STJ.

8- Não se aplica o prazo decadencial de anulação de negócios 

jurídicos celebrados em erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão, 

nem tampouco as regras que disciplinam a revogação das doações e as 

doações inofi ciosas, às hipóteses que envolvem a disposição gratuita 

de bens de pessoa civilmente incapaz em decorrência de mandato ou 

curatela.

9- Ausente o manifesto intuito protelatório da parte, não se 

aplica multa aos embargos de declaração opostos com o propósito 

específi co de prequestionamento.

10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas 

para a exclusão da multa aplicada por embargos de declaração 

protelatórios.
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ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer dos recursos 

especiais e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra 

Relatora.

Dr. Rafael Santos de Barros e Silva, pela parte recorrida: Jorge Tito Rocha 

Th evenard e Delza Maria Rabello Rocha de Oliveira

Brasília (DF), 20 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 26.3.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recursos especiais interpostos 

por Claudia Prado Pedral Sampaio, José Roberto Prado Pedral Sampaio e João 

Ricardo Prado Pedral Sampaio (1ºs recorrentes), por Sylvia Rocha Prado e pelo 

espólio de Dinah Rocha Jardim (2ºs recorrentes) e, ainda, pelo espólio de Eliza 

Rocha Nogueira e por Alberto Pinto Rocha (3ºs recorrentes), contra o acórdão 

do TJ/ES que, por maioria de votos, deu parcial provimento aos recursos de 

apelação por eles interpostos, apenas a fi m de excluir a multa aplicada pelo 

manejo de embargos de declaração tidos como protelatórios, mantendo-se a 

obrigação de prestar contas e fi xando o termo a quo da nulidade dos atos de 

disposição dos bens a partir do trânsito em julgado da sentença de interdição de 

Henedina Rocha Calmon.

Recursos especiais interpostos em: 13.04.2010.

Atribuídos ao gabinete em: 25.08.2016.

Ação: de prestação de contas cumulada com pedido de tutela antecipada 

para bloqueio de bens, ajuizada por Jorge Tito Rocha Th enevard, Sophia Rabello 

Rocha e Delza Maria Rabello Rocha de Oliveira em face dos recorrentes.

Liminar: concedida às fl s. 248/255 (e-STJ).
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Sentença: julgou procedente a pretensão autoral de exigir a prestação de 

contas dos recorrentes e reconheceu a nulidade de todos os atos de disposição 

de bens e direitos da curatelada, mantendo a indisponibilidade dos bens 

anteriormente deferida (fl s. 4.410/4.439, e-STJ).

Acórdão do TJ/ES: por maioria de votos, deu parcial provimento aos recursos 

(fl s. 7.157/7.199, e-STJ), cuja ementa é a seguinte:

Apelação civel. Prestação de contas. Primeira fase. Inventário. 1) Competência. 

Questão de alta indagação. Volume dos autos. Matéria de ampla cognição 

na segunda fase. Artigo 96 do Código de Processo Civil. 2) Inépcia da inicial. 

Cumulação de pedidos. Inexistência. Nulidade. Conhecimento de ofício. 

Possibilidade. 3) Prescrição. Perda da pretensão. Inexistente. Artigo 205 do Código 

Civil. Lapso temporal. Dez anos. 4) Prescrição das doações efetuados. Inexistência 

de pedido em sede de juízo singular. Supressão de instância. Art. 128 do CPC. 5) 

Mandato. 6) Curatela. 7) Favorecidos. Expressa previsão legal no ordenamento 

jurídico. 8) Conta corrente indistinta. Confusão. Curatelada. Curadora. Correntista. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. Legitimação ativa. Herdeiros. 9) 

Patrimônio anterior. Princípio da igualdade. Responsabilidade. Sujeição passiva. 

10) Licitude das provas. Produção em sede de segunda fase. Previsão legal art. 

915, § 3º, do Código de Processo Civil. Cooperação para resolução do confl ito. 

Art. 339 do CPC. 11) Interdição. Efeitos da curatela. Nulidade absoluta dos atos 

de disposição gratuita. Art. 1.749, inciso I, do Código Adjetivo. Sentença. Efeitos 

ex nunc. Nulidade retroativa. Impossibilidade. Necessidade de ação específi ca. 

12) Embargos. Inexistência de intuito protelatório. Multa. Inaplicabilidade. 13) 

Assistência judiciária gratuita. Ausência de provas. Afi rmação pelos recorrentes 

de existência de patrimônio considerável. Preparo efetivado. 14) Recursos 

conhecidos e parcialmente providos.

1) No caso de questão de alta indagação, conforme previsão legal do artigo 

984 do Código de Processo Civil, o feito deve ser remetido às vias ordinárias 

competentes, pois se verifica a possibilidade de produção de prova pericial, 

diante das inúmeras contas apresentadas.

2) Não é inepta a petição inicial que atende aos pressupostos necessários a 

constituição e desenvolvimento válido do processo, mormente por inexistir o 

vício previsto no artigo 295, parágrafo único, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Inexiste cumulação de pedido quando a parte aponta nulidade absoluta, 

que é cognoscível de ofício, do ato de doação voluntária, não convalidada sequer 

por manifestação jurisdicional

3) A prescrição da pretensão à condenação, em ação de prestação de contas, 

segue a previsão legal do artigo 205 do Código Civil, regulada em dez anos 

contados à partir da data da produção do ato que gerou a violação ao direito.
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4) Inexistindo manifestação jurisdicional à respeito da prescrição sobre as 

doações efetuadas, incide o óbice de conhecimento da matéria pela vedação de 

supressão de instância, eis que o limite da lide é estabelecido pelos pedidos do 

autor.

5) Havendo o exercício dos poderes estabelecidos pelo mandato instituído por 

documento público, os mandatários são legitimados para fi gurar no polo passivo 

da vigente relação processual, conforme 653 e 668, ambos do Código Civil.

6) O instituto da curatela encontra-se previsto no ordenamento para fins 

de proteção ao incapaz. O exercício de atos perpetrados pelo curador deve se 

limitar a atender aos fi ns legais estabelecidos no ordenamento e a consequente 

obrigação de prestar contas, conforme redação expressa dos artigos 1.781 c/c 

1.741, ambos do Código Civil e pela aplicação expressa do artigo 919 do Código 

de Processo Civil.

7) Os efeitos da sentença albergam as relações materiais ligadas a causa 

mediata do pedido formulado na inicial, com o fi m de atender aos princípios da 

celeridade e efetividade. Havendo doação efetuada pelo curador ao arrepio do 

comando legal, devem ser mantidos como legitimados passivos os benefi ciários 

das doações quando há a possibilidade de reversão dos atos perpetrados, 

conforme previsão do artigo 1.752, § 2, do Código Civil, onde estipula a 

solidariedade dos prejuízos verifi cados.

8) A existência de conta corrente conjunta não exime o mandatário ou curador 

de prestar contas por vinculação do instituto ao qual se vinculou através de 

instrumento público, em razão da confusão decorrente do mandato e da curatela 

junto ao banco, mormente pela previsão dos artigos 270 e 272, ambos do Código 

Civil.

9) Embora possuam patrimônio considerável, como asseveram os apelantes, 

tal situação material não ilide a obrigação de prestar contas dos atos derivados 

do mandato e da curatela, bem como dos prejuízos decorrentes da violação 

dos encargos legais, atingindo os favorecidos pelas doações graciosas, eis que a 

Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei.

10) Para a devida conformação da justiça aos direitos efetivamente lesados faz-

se necessário que as partes colaborem para a produção das provas a servirem de 

base para a sentença. Conforme moderna doutrina, o princípio dispositivo deve 

dar lugar ao magistrado que, observando seus poderes e distinção das partes, 

venha facilitar a formação do próprio livre convencimento motivado. A previsão 

legal do artigo 915, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a produção de 

provas em sede de segunda fase da ação de prestação de contas. Ademais, as 

partes devem colaborar para que a justiça seja efetiva em conformidade com o 

que prevê o artigo 339 do CPC, razão pela qual não há ilicitude no deferimento de 

novas provas pelo magistrado.
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11) Os efeitos da curatela impõe-se desde logo à constituição do representante 

legal, tornando nulos quaisquer atos de disposição gratuita efetivados pelo 

curador, segundo redação do artigo 1.749, inciso II, do Código Civil. A sentença 

que decreta a interdição do incapaz, consoante o que prevê o artigo 1.184 do 

Código de Processo Civil, produz efeitos ex nunc, razão pela qual a anulação 

dos atos perpetrados anteriormente a data de 23.07.2002, afora as nulidades 

legalmente estipuladas, requer ação específi ca para tal desiderato.

12) Não se aplica a multa em sede de Embargos Declaratórios, quando não se 

comprova efetivamente o seu intuito protelatório, na esteira do entendimento do 

STJ.

13) Havendo as partes alegado a existência de patrimônio considerável e 

efetivado o preparo dos recursos interpostos, não se encontram comprovados os 

pressupostos materiais para a concessão do benefício da justiça gratuita, eis que, 

de igual forma, não fora atendido o pressuposto formal de declaração efetuada 

pelo próprio requerente.

14) Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Embargos de declaração: alegaram os recorrentes, às fls. 7.203/7.211, 

7.213/7.222 e 7.230/7.241 (e-STJ): (i) omissão quanto a alegada impossibilidade 

de a própria parte remeter as questões de alta indagação às vias ordinárias, 

medida que, segundo a sua ótica, seria de competência exclusiva do magistrado, a 

teor do art. 984 do CPC/1973; (ii) omissão quanto à possibilidade se pronunciar 

a prescrição de ofício, na forma do art. 219, §5º, do CPC/1973; (iii) omissão 

quanto ao fato de que o art. 1.752, § 2º, do CC/2002 apenas se aplicaria à fase 

posterior à decretação da curatela, e não à fase anterior.

Acórdão do TJ/ES resolvendo os embargos de declaração: negou provimento ao 

recurso, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (fl s. 7.260/7.264, 

e-STJ).

Recursos especiais dos recorrentes: todos os recursos interpostos (fls. 

7.268/7.292, 7.296/7.321 e 7.325/7.353, e-STJ) apontam a vulneração aos 

seguintes dispositivos legais: (i) art. 535, I e II, do CPC/1973; (ii) arts. 178, 

II, 193, 540 e 560, todos do CC/2002, e arts. 87, 113, 128, 219, § 5º, 267, IV e 

VI, 458, 914, I e II, e 984, todos do CPC/1973; (iii) 538, parágrafo único, do 

CPC/1973.

Manifestação dos 3ºs recorrentes: por intermédio da petição de fls. 

7.745/7.746 (e-STJ), noticiam o falecimento da litisconsorte Sylvia Rocha Prado, 

requerendo seja reconhecido que a obrigação de prestar contas é personalíssima 

e não se transmite ao espólio ou aos herdeiros dos réus.
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Manifestação dos recorridos: por meio da petição de fl s. 7.753/7.761 (e-STJ), 

pugnam pelo prosseguimento do feito, aplicando-se à espécie o art. 1.759 do 

CC/2002.

Ministério Público Federal: opina pelo parcial conhecimento do recurso 

especial dos 1ºs recorrentes e, nessa extensão, pelo seu desprovimento; opina 

ainda pelo reconhecimento de que os recursos especiais dos 2ºs e 3ºs recorrentes 

fi caram prejudicados em virtude da extinção do feito em relação aos falecidos e 

em razão da intransmissibilidade da obrigação de prestar contas (fl s. 7.714/7.734, 

e-STJ).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Os propósitos recursais 

consistem em defi nir: (i) se a ação de prestação de contas deve ser extinta 

sem resolução de mérito em virtude do superveniente falecimento dos 2ºs 

recorrentes, a quem caberia prestar as contas; (ii) se houve negativa de prestação 

jurisdicional ou vício de fundamentação no acórdão recorrido; (iii) se, havendo 

questão de alta indagação no inventário, a remessa das partes às vias ordinárias 

para apuração dos fatos de maior complexidade é tarefa exclusiva do magistrado 

ou se pode a parte, antevendo a questão de alta indagação, ajuizar desde logo 

uma ação autônoma em relação ao inventário; (iv) se o fato de os 1ºs recorrentes 

não serem herdeiros da de cujus os torna partes ilegítimas para responder à ação 

de prestação de contas; (v) se ocorreu a prescrição da pretensão de anular as 

doações realizadas pelos 2ºs recorrentes em favor dos 1ºs e 3ºs recorrentes; (vi) 

se as doações realizadas poderiam ser revogadas após o falecimento da doadora 

ou se poderiam ser nulifi cadas por não excederem a parte disponível de seu 

patrimônio; (vii) se era devida a multa imposta aos recorrentes pela oposição de 

embargos de declaração reputados protelatórios.

1) Do requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito. Alegada 

intransmissibilidade da obrigação de prestar contas.

Inicialmente, é preciso examinar uma questão prévia de natureza 

subordinante suscitada pelos 3ºs recorrentes às fl s. 7.745/7.746 (e-STJ), em 

que noticiaram o falecimento da litisconsorte Sylvia Rocha Prado e requereram, 

em razão disso e do anterior falecimento de Dinah Rocha Jardim, a extinção do 
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processo sem resolução do mérito porque a obrigação de prestar contas possuiria 

natureza personalíssima e seria intransmissível ao espólio e aos herdeiros.

A esse respeito, destaque-se, em primeiro lugar, que consta do acórdão 

recorrido que Sylvia Rocha Prado exerceu, em conjunto com a Dinah Rocha 

Jardim, a função de mandatária de Henedina Rocha Calmon. Consta também 

no acórdão que Sylvia foi posteriormente nomeada curadora de Henedina, em 

decorrência do reconhecimento judicial da sua incapacidade civil.

Duas são as relações jurídicas de direito material subjacentes que, em 

razão do falecimento de Henedina, foram extintas: o mandato e a curatela. É 

preciso examinar, todavia, se a extinção dessas relações substanciais acarreta 

obrigatoriamente a extinção da relação jurídico-processual de prestação de 

contas.

A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura 

procedimental diferenciada que, a depender das condutas das partes, pode se 

desdobrar em um procedimento bifásico, em que: (i) a primeira fase visa discutir 

essencialmente a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas; (ii) 

a segunda fase busca a efetiva prestação das contas, levando-se em consideração 

as receitas, as despesas e o saldo.

Como se percebe, na primeira fase há, em princípio, somente o acertamento 

da legitimação processual ativa e passiva, sendo que a eventual dilação probatória 

estaria limitada, em tese, a confi guração das relações havidas entre os sujeitos 

parciais do processo, motivo pelo qual o próprio acerto das contas estaria, a rigor, 

relegado para o segundo momento.

Na hipótese, todavia, percebe-se claramente que a primeira e a segunda fase 

caminharam, em muitos momentos, praticamente em paralelo, desenvolvendo-

se atividades de cognição e de instrução não apenas no âmbito da legitimidade 

ativa e passiva, mas que adentraram, também, na seara do efetivo acerto das 

contas.

As distintas relações jurídicas de direito material – o mandato, de índole 

contratual, cuja prestação de contas observa o rito dos arts. 914 a 918 do 

CPC/1973, e a curatela, de natureza legal, cuja prestação de contas segue o rito 

específi co do art. 919 do CPC/1973, e a incontroversa existência de atos de 

dilapidação de vultoso patrimônio de Henedina, promovidos por Sylvia e Dinah 

em favor dos demais recorrentes e que justifi caram o reconhecimento incidental 

da nulidade das doações efetivadas durante o período de curatela e o bloqueio 

cautelar de bens de todos os recorrentes, explicam esse trâmite processual 

incomum.
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Nada há de errado, todavia, no fato de a tramitação processual ter sido 

diferenciada na hipótese. Isso porque, ainda na vigência do CPC/1973, tinha o 

magistrado poderes diretivos absolutamente compatíveis com a adaptabilidade 

procedimental diante das peculiaridades da causa, especialmente para obter 

a rápida solução do litígio (art. 125, II, CPC/1973) e diante da necessidade 

de atuação jurisdicional, ainda que em caráter conservativo, a fi m de evitar 

a continuidade da dilapidação do patrimônio de Henedina no período do 

mandato e da curatela.

Assim, desde que observado o contraditório e a ampla dilação probatória, 

que na hipótese efetivamente ocorreram, não há que se falar em inobservância 

do devido processo legal quando houver a prática de atos processuais que, em 

princípio, são atípicos na primeira fase da ação de prestação de contas.

Essas considerações iniciais são relevantes para afastar a alegação de 

intransmissibilidade da ação e de necessidade de extinção do processo sem 

resolução de mérito. A ratio dessa alegação, comumente feita quando falece 

aquele a quem caberia prestar as contas, está no fato de que os sucessores 

poderiam não ter ciência dos atos praticados pelo falecido na qualidade de 

gestor de bens e de direitos alheios.

Essa afi rmação, todavia, deve ser vista cum grano salis. Na hipótese, por 

exemplo, foi antecipadamente produzida, em regular e exauriente contraditório, 

um farto acervo de provas relativas ao período do mandato e da curatela – 

houve, anote-se, o reconhecimento incidental da nulidade das doações feitas por 

Sylvia e Dinah em face dos recorrentes, bem como o bloqueio de bens, contas, 

ativos e aplicações fi nanceiras em decorrência da constatação de que o mandato 

e a curatela não serviram aos fi ns a que se destinavam.

Assim, considerando que, na segunda fase da ação, promover-se-á apenas 

o acertamento das contas apresentadas, a atividade jurisdicional não mais 

depende das informações ou dos dados que somente Sylvia e Dinah possuiriam, 

na medida em que todos os atos ilícitos por elas praticados no exercício do 

mandato e da curatela foram sufi cientemente demonstrados ainda na primeira 

fase, podendo prosseguir o acertamento mediante a análise da prova documental 

produzida, suplementada, inclusive, pela prova pericial.

Aplica-se à hipótese julgado desta Corte em que se reconheceu a 

possibilidade de prosseguimento da ação de prestação de contas em face dos 

herdeiros:
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Processo Civil. Recurso especial. Ação de prestação de contas. Segunda fase. 

Contrato de parceria pecuária. Morte do parceiro. Transmissão da obrigação aos 

herdeiros. Possibilidade.

1. A ação de prestação de contas (CPC, art. 914 e segs.) advém de relação 

jurídica da qual resulta a obrigação daquele que administra negócios ou 

interesses alheios, servindo para aclarar o resultado da gestão (saldo credor 

ou devedor), podendo ser proposta por quem tem o direito de exigi-las ou por 

quem tem o dever de prestá-las, tendo como característica seu caráter dúplice e 

predominante função condenatória.

2. “Pode haver a transmissão entre vivos ou a causa de morte, no tocante à 

ação para exigir prestação de contas, como no tocante à ação para prestar contas. 

Pendente a ‘ação’, também pode ocorrer a sucessão, mesmo se concernente à 

execução forçada (art. 918)” (MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de 

processo civil, tomo XIII. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 101-102).

3. A premissa de ser intransmissível a obrigação principal do falecido em 

nada afeta a obrigação transmissível de prestação de contas, devendo a 

excepcionalidade ser avaliada caso a caso. Na hipótese, trata-se de negócio 

jurídico (contrato de parceria pecuária) cuja natureza é ínsita de ser voltada a 

esclarecimentos e acertamento de contas, já que os bens do proprietário fi cam 

sob a guarda e administração de outrem (parceiro).

4. “Não é empecilho à apresentação das contas a inexistência de prova 

documental para uma, algumas ou todas as parcelas arroladas. Outros meios 

probatórios podem existir ao alcance da parte, e o próprio Código, em mais de 

uma oportunidade, refere-se, por exemplo, à possibilidade de perícia contábil 

(arts. 915, §§ 1º e 3º, 916, § 2º)”. Aliás, no inventário, há a incumbência do 

inventariante em exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, 

os documentos relativos ao espólio (CPC, art. 991, IV), incluindo-se aí, muito 

provavelmente, os documentos referentes à parceria e respectivas reses. Por fi m, 

o próprio codex estabelece as consequências, na segunda fase, da apresentação 

ou não das contas por aquele que as deve prestar.

5. Recurso especial desprovido. (REsp 1.203.559/SP, 4ª Turma, DJe 17.03.2014).

Também há julgado, desta Turma Julgadora, no sentido de que “se as 

contas já foram prestadas judicialmente e, agora, só se discute existência de 

saldo devedor ou credor, plenamente possível que a eventual obrigação pessoal 

de pagar quantia em dinheiro possa ser transferida aos herdeiros daquele que 

prestou as contas” (REsp 1.374.447/SP, 3ª Turma, DJe 28.03.2016).

Dessa forma, há que se distinguir a relação jurídica de direito material 

consubstanciada no mandato ou na curatela, que evidentemente se extinguiram 

com o falecimento de Henedina, da relação jurídica de direito processual em 
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que se pleiteia aferir se as mandatárias e a curadora bem exerceram as suas 

atividades, com o acréscimo, no particular, que se constatou ter existido atos de 

dilapidação do patrimônio de Henedina que resultaram em evidente prejuízo aos 

recorridos.

Finalmente, a remanescência da obrigação de prestar contas em relação ao 

período de curatela decorre, ainda, do art. 1.759 do CC/2002, segundo o qual 

“nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas 

por seus herdeiros ou representantes”, que, embora diga respeito à tutela, aplica-

se igualmente à curatela por força do 1.774 do CC/2002.

Assim, nada obsta que seja dado regular prosseguimento à ação de 

prestação de contas.

2) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional e de vício de fundamentação 

no acórdão. Alegada violação aos arts. 535, I e II, e 458, ambos do CPC/1973.

De outro lado, não há, no acórdão recorrido, nenhum dos vícios elencados 

no art. 535, I e II, do CPC/1973, na medida em que todas as questões suscitadas 

pelos recorrentes nos aclaratórios de fl s. 7.203/7.211, 7.213/7.222 e 7.230/7.241, 

especialmente no que diz respeito à ocorrência de prescrição e no tocante a 

possibilidade de a parte manejar ação autônoma para apuração de questão de 

alta indagação, foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão recorrido.

Nesse sentido, o simples inconformismo da parte acerca de questão 

efetivamente enfrentada no acórdão, mas de maneira diversa da pretendida, não 

justifi ca o acolhimento dos embargos de declaração.

Além disso, anote-se que os recursos especiais interpostos pelos recorrentes 

não demonstraram, de forma fundamentada, em que consistiria a omissão, a 

obscuridade ou a contradição do acórdão recorrido, limitando-se a genericamente 

afi rmar que os dispositivos legais apontados deveriam incidir à hipótese, sem, 

todavia, explicitar detalhadamente o motivo da alegada incidência, de modo 

que não há nada no aresto que mereça ser esclarecido ou complementado, 

inexistindo violação aos arts. 535, I e II, e 458, ambos do CPC/1973.

3) Da alegação de violação de regra de competência. Juízo universal do 

inventário e ajuizamento de ação autônoma versando sobre questão de alta indagação. 

Alegada violação aos arts. 87, 113 e 984, todos do CPC/1973.

Discute-se, ainda, se havendo questão de alta indagação no inventário, 

a remessa das partes às vias ordinárias para apuração dos fatos de maior 
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complexidade é uma tarefa exclusiva do magistrado ou se pode a parte, 

antevendo a questão de alta indagação, ajuizar desde logo uma ação autônoma 

em relação ao inventário.

Inicialmente, verifi ca-se que é induvidoso na ação de prestação de contas 

que a apuração relacionada à dilapidação do patrimônio de Henedina é uma 

questão de alta indagação, assim compreendida como aquela que depende de 

ampla dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário.

Isso porque é de clareza meridiana que a atividade instrutória necessária ao 

acertamento das contas relacionadas ao mandato e a curatela exercidas por Sylvia 

e Dinah acerca dos bens e direitos de Henedina, seja àquela já exercida, seja a que 

ainda se exercerá em 1º grau de jurisdição, é evidentemente inconciliável com 

o rito do inventário, especialmente após o falecimento das mandatárias e da 

curadora e diante da provável necessidade de realização de prova pericial em um 

processo que, atualmente, possui mais de 7.000 (sete mil) páginas.

Nesse contexto, o fato de os recorridos, vislumbrando desde logo a 

necessidade de uma atividade instrutória diferenciada e ampla, terem manejado 

uma ação autônoma em juízo distinto do inventário, não acarreta nulidade de 

nenhuma espécie, tratando-se, ao revés, de medida que atende aos princípios da 

celeridade e da economia processual.

A esse respeito, verifi ca-se em primeiro lugar que o art. 984 do CPC/1973 

não proíbe a parte de buscar, pelas vias ordinárias, o acolhimento de pretensão 

incompatível com o rito do inventário.

De fato, apenas está dito no referido dispositivo legal que, se a parte 

deduzir uma pretensão que envolva uma questão de alta indagação no juízo 

do inventário, deverá o magistrado remetê-la às vias ordinárias. Não está dito, 

todavia, que está excluída a possibilidade de a parte deduzir a sua pretensão de 

modo autônomo, inclusive porque o juízo cível também deve examinar a sua 

própria competência, sendo-lhe lícito, por exemplo, reconhecer que a questão a 

ele submetida não era de alta indagação e que, em razão disso, a competência era 

do juízo universal do inventário.

Admitir a tese ventilada pelos recorrentes equivaleria a reconhecer 

que a parte, ciente da complexidade da controvérsia e da necessidade de 

ampla instrução, estaria obrigada a deduzir a sua pretensão perante o juízo 

incompetente apenas para ter uma resposta negativa e, somente então, deduzir a 

sua pretensão no juízo correto.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

436

Trata-se, porém, de raciocínio que fere os princípios da razoável duração 

do processo, da celeridade, da economia processual e, na hipótese, também 

da inafastabilidade da jurisdição em sua perspectiva substancial, diante da 

comprovada necessidade de obtenção de tutela jurisdicional provisória que 

sustasse os atos de dilapidação de bens de Henedina, motivo pelo qual não há 

que se falar em violação aos arts. 87, 113 e 984, todos do CPC/1973.

4) Da alegação de ilegitimidade passiva. Alegada violação aos arts. 267, IV e 

VI, e 914, I e II, ambos do CPC/1973.

Suscita-se, ademais, a ilegitimidade passiva dos 1ºs recorrentes – Cláudia, 

José Roberto e João Ricardo – porque não seriam eles herdeiros de Henedina. 

Afi rma-se, nesse particular, que tais pessoas são apenas sobrinhos de Henedina, 

netos de Sylvia (que foi mandatária e curadora) e sobrinhos de Dinah (que 

também foi mandatária).

A esse respeito, relembre-se que a legitimidade das partes é sempre aferida 

in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material afi rmada 

na petição inicial e analisada à luz das causas de pedir deduzidas pelo autor.

Na hipótese, verifica-se que os 1ºs recorrentes não negam ter sido 

benefi ciários de parte das doações de bens e de direitos realizadas por Sylvia e 

Dinah, que o fi zeram no exercício do mandato e da curatela de Henedina. De 

outro lado, é certo que a nulidade das doações realizadas por Sylvia e Dinah aos 

1ºs e aos 3ºs recorrentes é a principal causa de pedir da ação de prestação de 

contas ajuizada pelos recorridos.

Assim, embora Cláudia, José Roberto e João Ricardo efetivamente não 

tenham sido mandatários ou curadores de Henedina, não se pode olvidar que o 

acertamento das contas a ser realizado, em defi nitivo, na segunda fase da ação, 

momento em que serão quantifi cados os desvios de patrimônio e aclarados 

os gastos e os rendimentos decorrentes da administração e da gestão dos 

bens e direitos de Henedina, possui indiscutível aptidão para gerar efeitos no 

patrimônio, nos bens e nos direitos dos 1ºs recorrentes, especialmente diante do 

reconhecimento incidental da nulidade das doações de bens e de direitos de que 

foram benefi ciários diretos.

Ademais, ressalte-se ainda que Cláudia, José Roberto e João Ricardo são 

solidariamente responsáveis, ao menos durante o período da curatela, pelos 

danos efetivamente causados ao patrimônio de Henedina, cujos atos foram 

praticados por Sylvia, que fora mandatária e também curadora, em favor dos 
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1ºs e dos demais recorrentes, consoante expressamente dispõe o art. 1.752, § 

2º, do CC/2002, aplicável à curatela na forma do art. 1.774 do mesmo Código, 

de modo que poderão, ao fi nal, ser obrigados a restituir o que indevidamente 

receberam.

Por esses motivos, não há que se falar em violação aos arts. 267, IV e VI, e 

914, I e II, ambos do CPC/1973.

5) Da alegação de prescrição. Alegada violação aos arts. 178, II, 193, ambos do 

CC/2002, e dos arts. 128 e 219, § 5º, ambos do CPC/1973.

Os recorrentes também desafi am o acórdão recorrido ao fundamento 

de que teria ocorrido a prescrição da pretensão de anular as doações de bens 

e direitos de Henedina. Nesse aspecto, argumentam que o acórdão recorrido 

deveria ter se pronunciado de ofício sobre a prescrição, com base nos arts. 193 

do CC/2002 e 219, § 5º, do CPC/1973, e que os atos de disposição de bens 

de Henedina teriam ocorrido em 2001, tendo a ação sido ajuizada somente em 

2006, motivo pelo qual já havia se escoado o prazo quadrienal previsto no art. 

178, II, do CC/2002.

Acerca deste tema, verifi ca-se que, a bem da verdade, a fundamentação 

expendida pelos recorrentes é bastante defi ciente, na medida em que se afi rma 

ser aplicável o art. 178, II, do CC/2002, que versa sobre prazo decadencial para 

a anulação de negócio jurídico, mas se requer o pronunciamento de prescrição, 

inclusive de ofício, com base no art. 219, § 5º, do CPC/1973, motivo pelo qual, 

nesse particular, aplicar-se-ia até mesmo a Súmula 284/STF.

De toda forma, superando, com algum esforço, a defi ciente argumentação 

contida nos recursos especiais nesse particular, constata-se que o acórdão 

recorrido fi xou as seguintes teses acerca da questão em exame:

(i) que a obrigação de prestar contas tem natureza de obrigação de fazer, 

estando submetida a prazo prescricional (art. 189 do CC/2002);

(ii) que este prazo prescricional é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do 

CC/2002;

(iii) que os atos praticados pelos recorrentes e que justifi cam a prestação da 

tutela jurisdicional foram praticados em 2001, tendo sido a ação de prestação de 

contas ajuizada em 2006, motivo pelo qual não houve prescrição;

(iv) que a prescrição relacionada a nulidade das doações não seria cognoscível 

porque não examinada em 1º grau de jurisdição (voto da relatora, fl . 7.176), bem 

como que não corre prescrição em desfavor do curatelado enquanto perdurar 
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a curatela (art. 197 do CC/2002) e em desfavor dos incapazes (art. 198, I, do 

CC/2002), de modo que, estando Henedina sob curatela até o seu falecimento, 

ocorrido em 18.06.2005, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida 

menos de 01 (um) ano após o seu falecimento (voto-vista, fl . 7.195).

Inicialmente, verifica-se que não haveria óbice para que o TJ/ES 

examinasse a alegação de prescrição, nos moldes suscitados pelos recorrentes, 

uma vez que se trata de questão de ordem pública cognoscível de ofício, o 

que afasta a incidência do princípio da adstrição (art. 128 do CPC/1973) e a 

aventada supressão de instância.

Todavia, constata-se também que os recorrentes não impugnaram a 

fundamentação sufi ciente contida no acórdão recorrido, seja no que diz respeito 

a não fl uência da prescrição entre o curatelado e o curador, enquanto perdurar 

a curatela (art. 197 do CC/2002, que se aplica à hipótese da recorrente Sylvia), 

seja no que diz respeito a não fl uência da prescrição em desfavor dos incapazes 

(art. 198, I, do CC/2002, que se aplica aos demais recorrentes).

Assim, havendo fundamentação não impugnada pela parte e que se revela 

sufi ciente para, por si só, manter o acórdão recorrido, os recursos especiais não 

poderão ser conhecidos no particular, em virtude da incidência da Súmula 283/

STF.

De outro lado, anote-se ainda que a tese ventilada pelos recorrentes, 

no sentido de que se aplicaria à hipótese o prazo de natureza decadencial 

previsto no art. 178, II, do CC/2002, na medida em que se trataria de negócio 

jurídico anulável, além de não ter sido objeto de exame e enfrentamento 

no acórdão recorrido (motivo pelo qual a questão carece do indispensável 

prequestionamento, incidindo a Súmula 211/STJ), também não se sustenta no 

mérito, uma vez que a controvérsia não envolve um negócio jurídico celebrado 

mediante erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.

De fato, reconheceu-se incidentalmente que houve o ilegal e abusivo 

exercício do mandato e da curatela por Sylvia e Dinah, mediante a disposição 

gratuita de parcela signifi cativa dos bens e direitos de Henedina, em benefício de 

apenas alguns sobrinhos e irmãos e em prejuízo aos demais herdeiros, de modo 

que não se trata de negócios jurídicos anuláveis, mas, sim, de atos nulos, por 

força do art. 1.749, II, do CC/2002, aplicável à curatela na forma do art. 1.774 

do mesmo Código.

Em síntese, por qualquer ângulo que se observe a questão, pois, não 

há que se falar na ocorrência de prescrição ou de decadência, tampouco em 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 409-547, Abril/Junho 2018 439

negócios jurídicos meramente anuláveis, motivo pelo qual não houve violação 

aos dispositivos legais tidos por violados – arts. 178, II, 193, ambos do CC/2002, 

e dos arts. 128 e 219, § 5º, ambos do CPC/1973.

6) Da possibilidade de revogação ou de nulifi cação das doações. Alegada violação 

aos arts. 540 e 560, ambos do CC/2002.

Ademais, alegam os recorrentes que os arts. 540 e 560 do CC/2002 teriam 

sido igualmente violados pelo acórdão recorrido, seja porque se trataria de uma 

tentativa de revogação das doações por via transversa, seja também porque não 

há nulidade das doações se respeitada a parte disponível do patrimônio.

Os referidos dispositivos legais, assim o art. 549 do CC/2002 que versa 

especifi camente sobre a caracterização da doação inofi ciosa e que sequer foi tido 

por violado pelos recorrentes, tem em comum uma característica: pressupõem 

que as doações foram realizadas por doador capaz, por ato de mera liberalidade.

A hipótese, todavia, é outra e é bem diversa. O que se apurou na origem 

foi a existência de atos de disposição gratuita de uma parcela signifi cativa dos 

bens e direitos de Henedina, mesmo após o reconhecimento da sua incapacidade 

civil e a sua consequente interdição, em benefício exclusivo de somente alguns 

sobrinhos e irmãos e em prejuízo aos demais herdeiros, mediante o uso do 

mandato que havia sido conferido à Sylvia e Dinah (com dúvidas, inclusive, 

quanto à sanidade de Henedina por ocasião da celebração desse negócio) e, 

especialmente, durante a curatela exercida exclusivamente por Sylvia.

Nesse particular, repita-se, utilizando a linguagem adotada pelo acórdão 

recorrido, que se “a pessoa e o patrimônio da falecida teriam sido aviltados 

por negócios escusos, realizados quando esta se encontrava incapaz” (fl . 7197, 

e-STJ), não se pode conferir qualquer licitude às condutas praticadas pelos 

recorrentes, de modo que é evidentemente inaplicável à hipótese os arts. 540 e 

560 do CC/2002, sendo hígido, também nesse aspecto, o acórdão impugnado.

7) Da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. Alegada violação 

ao art. 538, parágrafo único, do CPC/1973.

Por derradeiro, a irresignação dos recorrentes quanto à multa aplicada por 

embargos de declaração protelatórios merece ser acolhida, pois não se vislumbra, 

nos aclaratórios de fl s. 7.203/7.211, 7.213/7.222 e 7.230/7.241 (e-STJ), o 

manifesto e indiscutível propósito de retardar o andamento do processo.
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A esse respeito, destaque-se que o fato de se reconhecer que os embargos 

foram opostos com o propósito de prequestionamento e não tiveram intuito 

protelatório não implica em reconhecimento de que o acórdão recorrido 

efetivamente possuía os vícios alegados nos recursos especial, sobretudo porque 

se verifi ca, na hipótese, que as questões relacionadas à ocorrência de prescrição e 

à possibilidade de a parte manejar ação autônoma para apuração de questão de 

alta indagação, foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, embora 

com conclusão distinta daquela desejada pelos recorrentes.

Forte nessas razões, conheço dos recursos especiais e lhes dou parcial 

provimento, apenas para excluir a multa imposta aos recorrentes por embargos 

de declaração protelatórios.
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EMENTA

Direito Civil. Recurso especial interposto sob a égide do CPC/1973. 

Embargos de terceiro. Compromisso de compra e venda não 

registrado. Natureza jurídica. Efeitos. Alegação de negativa de 

prestação jurisdicional afastada. Ausência do registro do memorial 

de incorporação e demais documentos previstos no art. 32 da Lei n. 

4.591/1964. Ônus da incorporadora. Nulidade afastada. Sucumbência. 

Princípio da causalidade.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o tribunal de 

origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta 

nos autos.

2. O descumprimento, pela incorporadora, da obrigação prevista 

no art. 32 da Lei n. 4.591/1964, consistente no registro do memorial 

de incorporação no Cartório de Imóveis e dos demais documentos 

nele arrolados, não implica a nulidade ou anulabilidade do contrato 

de promessa de compra e venda de unidade condominial. Precedentes.

3. É da natureza da promessa de compra e venda devidamente 

registrada a transferência, aos adquirentes, de um direito real 

denominado direito do promitente comprador do imóvel (art. 1.225, VII, 

do CC/2002).

4. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais 

adjetivados, que podem atingir terceiros, não dependendo, para 

sua efi cácia e validade, de ser formalizada em instrumento público. 

Precedentes.

5. Mesmo que o promitente-vendedor não outorgue a escritura 

defi nitiva, não tem mais ele o poder de dispor do bem prometido em 

alienação. Está impossibilitado de oferecê-lo em garantia ou em dação 

em pagamento de dívida que assumiu ou de gravá-lo com quaisquer 

ônus, pois o direito atribuído ao promissário-comprador desfalca da 

esfera jurídica do vendedor a plenitude do domínio.

6. Como consequência da limitação do poder de disposição sobre 

o imóvel prometido, eventuais negócios confl itantes efetuados pelo 

promitente-vendedor tendo por objeto o imóvel prometido podem ser 

tidos por inefi cazes em relação aos promissários-compradores, ainda 

que atinjam terceiros de boa-fé.

7. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco 

Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Dr(a). Victor Emmanuel Alves de Lara, pela parte recorrente: Carlos 

Fukuda Nogueira.

Brasília (DF), 17 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 24.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Narram os autos que Carlos Fukuda 

Nogueira e outros (Carlos e Outros), no período compreendido entre abril de 

2004 e outubro de 2007 (e-STJ, fl s. 472/473), fi rmaram contratos de promessa 

de compra e venda de frações autônomas do empreendimento imobiliário 

denominado Angra dos Reis com a JMartini Construtora e Incorporadora Ltda. 

(JMartini).

Posteriormente, ao tomarem conhecimento da tramitação da Execução n. 

2008.01.1.146543-0 perante a 1ª Vara Cível de Brasília, proposta por Marcelo 

Itamar de Luca e Amanda Altoé de Luca (Marcelo e Amanda) contra a JMartini 

e a Cidade Ambiental Ltda. (Cidade Ambiental) - que culminou com a penhora 

do terreno no qual seriam edifi cadas as unidades por eles adquiridas -, Carlos e 

Outros interpuseram embargos de terceiros com o objetivo de desconstituir o 

gravame.

O magistrado sentenciante, todavia, rejeitou os embargos de terceiro, sob o 

fundamento de que Carlos e Outros não teriam comprovado a sua posse e, ainda, 

não teriam quitado o pagamento dos imóveis, mantendo a penhora.
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O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao recurso de 

apelação interposto por Carlos e Outros em acórdão cuja ementa foi lavrada nos 

seguintes termos:

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de terceiro. Penhora sobre terreno. 

Promessa de compra e venda de unidades imobiliárias. Interrupção da 

construção. Não quitação. Inexistência de domínio ou posse. Impossibilidade de 

desconstituição da penhora. Sentença mantida.

1. Ação de Embargos de terceiro. 1.1. Doutrina “trata-se de ação de 

conhecimento constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja 

finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceira da 

constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo que não faz 

parte. O Embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração 

na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou 

ameaçado de o ser” (In: Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 

RT, 4ª edição, pág. 1.347).

2. Os promissários compradores inadimplentes não detém os poderes de 

uso, gozo e disposição do bem, de modo que não possuem o direito de afastar 

a penhora incidente sobre o terreno onde seriam construídas as unidades 

imobiliárias, na qualidade de terceiros, porquanto o direito de disposição do bem 

só é completamente transferido depois de pago o valor integral do bem.

3. Precedente da Casa. 3.1. “(...) Os poderes de uso, gozo e disposição do bem, 

inerentes ao domínio, são transferidos aos compromissários compradores pelo 

compromisso de compra e venda; o promitente vendedor conserva tão-somente 

a nua propriedade até que todo preço seja pago” (Silvio Venosa). Ou seja, o 

direito de disposição do bem só é completamente transferido ao promissário 

comprador depois de pago o seu valor integral. Só aí que se pode dizer que tem 

ele o domínio sobre a coisa, pois, nessa ocasião, é que todos os poderes referentes 

ao domínio se juntam ao seu patrimônio. Não merecem, pois, acolhida embargos 

de terceiros ajuizados por compromissários compradores fundados em alegação 

de domínio não demonstrado. Recurso conhecido e não provido. Unânime.” 

(Acórdão n. 464.948, 20090710126679APC, Relator Waldir Leôncio Lopes Junior, 

DJe 23.11.2010, Pág. 168).

4. A falta de registro do memorial de incorporação no cartório de registro 

competente não afasta o direito de defesa da posse, conforme disposto no 

enunciado da Súmula 84 do STJ. 4.1. Em razão da interrupção das obras não 

se pode reconhecer o direito à desconstituição da penhora incidente sobre o 

terreno onde seria edifi cado o imóvel dos promitentes compradores, que não são 

senhores ou possuidores da coisa objeto de constrição.

5. Recurso improvido (e-STJ, fl s. 544/545).
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Em seguida, os embargos de declaração por eles opostos também foram 

rejeitados (e-STJ, fl s. 593/601).

Irresignados, Carlos e Outros manejaram recurso especial, fundado na alínea 

a do permissivo constitucional, em que apontaram a violação dos arts. 535 do 

CPC e 32 da Lei n. 4.591/1964. Sustentaram, em síntese, que 1) o acórdão foi 

omisso porque não examinou a tese de que a aplicação do disposto no art. 476 

do CC/2002 afasta o inadimplemento contratual; 2) a inexistência do registro 

de incorporação não tornou nulos os contratos de compra e venda por eles 

fi rmados e, ainda que não registrada, a incorporação existe de fato, produzindo 

os efeitos jurídicos daí decorrentes, e; 3) a promessa de compra e venda de 

imóvel enseja a transferência do domínio e gera um direito real ao comprador 

capaz de resguardar o objeto do contrato.

As contrarrazões foram anexadas às e-STJ, fl s. 640/651.

Após ter sido inicialmente negado seguimento ao apelo nobre, foi proferida 

a decisão de e-STJ, fl s. 682/683, dando provimento ao agravo interno interposto, 

para admitir o recurso especial, permitindo o exame mais aprofundado do tema.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O inconformismo merece 

prosperar.

De plano vale pontuar que a disposições do NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto 

ante os termos do Enunciado n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 

9.3.2016.

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme já relatado, Carlos Fukuda Nogueira e outros (Carlos e 

Outros) fi rmaram contratos de promessa de compra e venda de unidades do 

empreendimento imobiliário Angra dos Reis com a JMartini Construtora e 

Incorporadora Ltda. (JMartini).
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Ao tomarem conhecimento da tramitação da Execução n. 

2008.01.1.146543-0 perante a 1ª Vara Cível de Brasília, proposta por terceiros 

contra JMartini, que culminou com a penhora do terreno no qual seriam 

edificadas as unidades por eles adquiridas, Carlos e Outros interpuseram 

embargos de terceiros com o objetivo de desconstituir o gravame.

O magistrado sentenciante, todavia, rejeitou os embargos de terceiro, 

mantendo a penhora sobre o imóvel litigioso.

O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao recurso de 

apelação interposto, ensejando a interposição do presente apelo nobre.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios manteve a sentença de mérito sob o fundamento de que os promitentes 

compradores inadimplentes não possuem o direito de afastar a penhora incidente sobre 

o terreno onde seriam construídas as unidades imobiliárias, na qualidade de terceiros, 

porquanto o direito de disposição do bem só é completamente transferido depois de pago 

o valor integral do bem (e-STJ, fl . 549).

Além disso, a Corte local entendeu que em razão da interrupção das obras 

não se pode reconhecer o direito à desconstituição da penhora incidente sobre o terreno 

onde seria edifi cado o imóvel dos promitentes compradores, que não são senhores ou 

possuidores da coisa objeto de constrição (e-STJ, fl . 551).

Logo, cinge-se a controvérsia em saber se o contrato de promessa de 

compra e venda transfere aos promissários-compradores, que ainda não 

terminaram de pagar o preço do imóvel em construção e que não efetuaram 

o registro público do contrato de promessa de compra e venda, os poderes 

necessários ao resguardo, por meio de embargos de terceiros, dos imóveis que 

lhes foram prometidos à venda.

1) Da alegação de violação do art. 535 do CPC/1973

De início, cumpre afastar a alegação de negativa de prestação jurisdicional 

ventilada, haja vista que o Tribunal a quo, ao rejeitar os embargos de declaração 

opostos por Carlos e Outros, reconheceu inexistir, no acórdão rechaçado, os vícios 

elencados no art. 535 do CPC, destacando que o fato de não ter sido mencionada 

a tese de defesa, tal como apresentada pelos recorrentes, não tem o condão de tornar o 

acórdão omisso, porquanto o julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos 

os dispositivos de lei e argumentos invocados pelas partes quando for dispensável à 

solução da lide (e-STJ, fl . 594).
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No caso, o Tribunal de origem entendeu incabível o afastamento da 

penhora pelos embargos de terceiros, tendo em vista a ausência da titularidade, 

pelos promissários-compradores, dos poderes inerentes ao domínio do bem, 

concluindo que o cabimento dos embargos de terceiro estaria vinculado à prova do 

exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade do imóvel (fl . 549).

Em seguida, asseverou que não se pode considerar que os postulantes detém a 

posse ou o domínio sobre o bem, seja porque as unidades ainda não foram edifi cadas, 

seja porque o direito de disposição do bem só é completamente transferido ao promissário 

comprador depois do pagamento de seu valor integral (fl . 549).

Assim, o exame de eventual justifi cativa para o inadimplemento contratual, 

especifi camente a exceção de contrato não cumprido, tal como alegada por Carlos 

e Outros, se mostrava, de fato, irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, 

mesmo que devidamente justifi cado o não pagamento (total ou parcial) das 

unidades imobiliárias, ainda assim não teriam o exercício da posse ou de outro 

direito inerente ao domínio da coisa.

De fato, para o Tribunal de origem, não seria a promessa de compra 

e venda capaz de antecipar aos promissários-compradores os direitos reais 

inerentes à propriedade do imóvel. Para tanto, seria imprescindível não só o 

pagamento do preço, como também a conclusão da edifi cação.

Nesse contexto, não se confi rma a omissão ventilada, o que afasta a alegada 

ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2) Da nulidade da promessa de compra e venda em virtude da ausência de 

registro do memorial da incorporação

Nesse passo, todavia, o acórdão recorrido desafia a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que o descumprimento, pela 

incorporadora, da obrigação constante no art. 32 da Lei n. 4.591/1964, consistente no 

registro do memorial de incorporação no Cartório de Imóveis, não implica a nulidade 

ou anulabilidade (nulidade relativa) do contrato de promessa de compra e venda de 

unidade condominial (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.107.117/SC, Rel. Ministro 

Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, 

DJe 28.2.2011).

A propósito, destaque-se também o seguinte precedente:

Direito Civil. Contrato de promessa de compra e venda. Apartamentos em 

condomínio de edifício. Falta de registro do memorial de incorporação no cartório 
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de imóveis. Art. 32, Lei n. 4.591/1964. Inexistência de nulidade ou anulabilidade do 

contrato. Irregularidade sanável. CPC, art. 462. Inocorrência no caso. Precedentes. 

Recurso desacolhido.

I - A jurisprudência desta Corte afasta a nulidade ou a anulabilidade (nulidade 

relativa) do contrato de promessa de compra e venda por descumprimento do art. 32 

da Lei n. 4.591/1964, que exige o registro do memorial da incorporação no Cartório 

de Imóveis.

II - Todavia, se não sanada a irregularidade, pode o promissário comprador 

postular a resolução do contrato de promessa de compra e venda, em face do 

inadimplemento da obrigação por parte da incorporadora.

(REsp n. 192.315/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

DJ 18.2.2002 - sem destaque no original)

Evidentemente, é da incorporadora o ônus de registrar o memorial de 

incorporação, bem como os demais documentos arrolados no art. 32 da aludida 

Lei de Incorporações, não tendo refl exo, a sua desídia, na validade do contrato, 

nem na existência concreta (de fato) da própria incorporação.

3) Da natureza jurídica da promessa de compra e venda e dos seus efeitos

Ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, é da natureza da 

promessa de compra e venda devidamente registrada (o que não ocorreu no 

caso em tela) a transferência, aos promissários-compradores, de um direito real 

denominado como direito do promitente comprador do imóvel (art. 1.225, VII, do 

CC/2002).

Esse direito real agrega as características de um direito pessoal - o de 

exigir do vendedor a celebração da escritura defi nitiva, inclusive por meio da 

adjudicação compulsória - ao seu traço essencialmente real, caracterizado, 

destacadamente, pela limitação do domínio do promitente-vendedor.

Por ser um contrato preliminar qualificado pelo atributos de 

irrevogabilidade e de irretratabilidade, dele decorrem direitos obrigacionais 

que estabelecem um vínculo direto entre o imóvel prometido e a pessoa do 

promissário-comprador.

Não é outra a razão pela qual este STJ vem reconhecendo que a promessa 

de compra e venda, ainda que não registrada, é oponível ao próprio vendedor ou 

a terceiros, haja vista que tal efeito não deriva da publicidade do registro, mas 

da própria essência do direito de há muito consagrado em lei (arts. 22 do DL n. 

58/1937 e 26 da Lei n. 6.766/1979).
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De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que 

a promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua 

efi cácia e validade, de ser formalizada em instrumento público (AgInt no REsp n. 

1.325.509/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 06.2.2017 - sem 

destaque no original).

É evidente, no entanto, que o registro, se existente, teria o condão de 

impedir a alegação de boa-fé, por terceiros, em virtude do desconhecimento 

do ajuste, não sendo, no entanto, a sua ausência, sufi ciente para subtrair os seus 

efeitos.

Assim, enquanto o promissário-vendedor não celebra a escritura defi nitiva, 

o seu poder de dispor sobre o bem fi ca limitado, impossibilitando-o de oferecê-

lo em garantia ou em dação em pagamento de dívida por ele assumida, e 

ainda, de gravá-lo com quaisquer ônus, pois, como visto, o direito atribuído ao 

promissário-comprador suprime da esfera jurídica do vendedor a plenitude de 

seu domínio.

Como consequência dessa limitação do poder de disposição sobre o 

imóvel já prometido, eventuais negócios confl itantes efetuados pelo promitente-

vendedor tendo por objeto tal imóvel devem ser tidos por inefi cazes em relação 

aos promissários-compradores, ainda que permeados pela boa-fé.

Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes precedentes desta Corte:

Agravo regimental em recurso especial. Autos de agravo de instrumento. Ação 

de adjudicação compulsória. Prescindibilidade de registro do compromisso de 

compra e venda no Cartório de Imóveis. Decisão monocrática dando provimento 

ao recurso especial, a fi m de determinar o prosseguimento da demanda.

Insurgência recursal dos réus.

1. Considera-se devidamente prequestionada a questão federal enfrentada e 

debatida pelas instâncias ordinárias, o que se verifi ca na hipótese em tela.

2. Nos termos do enunciado da Súmula 239 desta Corte, o direito à adjudicação 

compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no 

cartório de imóveis.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.134.942/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 

4.2.2014)

Direito Civil. Propriedade. Recurso especial. Ação anulatória. Compromisso de 

venda e compra. Registro imobiliário. Oposição. Adjudicação em hasta pública. 

Boa-fé.
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1. Discussão sobre se a aquisição do imóvel pelo recorrido, em virtude da 

celebração de compromisso de compra e venda quitado anos antes da penhora 

efetivada em sede da ação trabalhista, prevalece em relação à propriedade do 

recorrente, que adjudicou o bem em hasta pública, seguindo os ditames legais, 

à época em que, de acordo com o registro imobiliário, ele se encontrava livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus.

[...]

5. O Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do negócio de 

compra e venda pelos recorridos, de fato, exigia, no art. 530, o registro do título 

translativo da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, para a 

transmissão do domínio do bem.

6. A jurisprudência conferia ao promitente comprador o direito à adjudicação 

compulsória do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239); 

e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta 

categoria de direito real pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, inciso VII), sendo, 

portanto, oponível em relação aos terceiros.

7. Esta Corte, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como 

técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação fi nalística à Lei de 

Registros Públicos. Súmula 84/STJ.

8. Os recorridos agiram com boa-fé quando celebraram o compromisso de compra 

e venda do imóvel. O recorrente também agiu de boa-fé na hipótese, ao seguir 

todos os trâmites legalmente previstos para a aquisição da propriedade através da 

adjudicação do bem em hasta pública e registro do respectivo título no cartório de 

imóveis.

9. Diante das peculiaridades da hipótese, não se afi gura razoável afastar o direito 

dos recorridos sobre o bem, que acreditaram ter adquirido por força do compromisso 

de compra e venda, e sobre o qual exercem a posse há aproximadamente 20 (vinte) 

anos.

10. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.221.369/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

30.8.2013 - sem destaque no original)

Paralelamente, ainda que se admita que a posse também possa ser 

transmitida de imediato, ela não é condição para o exercício do direito real 

decorrente da promessa de compra e venda. Sobre o tema, a lição do Prof. 

Araken de Assis:

O direito do promitente comprador à aquisição do imóvel aproxima-se de um 

direito real sobre coisa alheia, porém não é de gozo, pois a fruição do promissário 

constitui um dado acidental, dependendo da transferência da posse (Comentários 
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ao Código Civil Brasileiro – Do Direito das Obrigações. Coord. Arruda Alvim e 

Thereza Alvim, Forense, Rio, v. 5, p. 458)

Não é a posse, portanto, condicionante do direito real decorrente da 

promessa de compra e venda, muito embora a jurisprudência iterativa desta 

Corte Superior reconheça a promessa de compra e venda, mesmo desprovida de 

registro, como título hábil a demonstrá-la.

Se mostra irrelevante, ainda, sob o aspecto do exercício do direito atribuído 

ao promissário-comprador, a conclusão da edifi cação ou o pagamento do preço 

do contrato pelos adquirentes, haja vista que essas condições, de natureza 

pessoal, intersubjetivas, não excedem os limites do ajuste estabelecido entre eles. 

Portanto, não são oponíveis, por terceiros, ao promissário-comprador de boa-fé.

Nessas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso especial para 

desconstituir a penhora incidente sobre o terreno objeto da promessa de compra 

e venda fi rmada entre Carlos e Outros e JMartini.

Em consequência, condeno os embargados, ora recorridos, ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios, os quais, com base no art. 85, § 2º, do 

NCPC, fi xo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da publicação 

do acórdão.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.542.820-RS (2013/0341931-3)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Anita Horn Timm Magalhães - por si e representando

: Paulo Jarbas Timm Magalhães - Espólio

Recorrente: Luiz Duilio Brutto Lopes

Recorrente: Maria Elisabeth Fritscher Lopes

Recorrente: Ibá José Andrade Varella

Recorrente: Claudio Jacobus Furtado

Recorrente: Hans Joachim Wilm

Recorrente: Carmen Virginia Timm Varella
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Recorrente: Lirian Fetter Furtado

Recorrente: Vera Kauer Wilm

Advogados: Ademir Canali Ferreira e outro(s) - RS006965

Luciana Teixeira Esteves - RS047995

Cristina Barbara Kisslinger da Silva - RS011009

Recorrido: Ronei Silva dos Santos

Advogado: Pedro Castiglia Netto e outro(s) - RS008436

Advogados: Anna Maria da Trindade dos Reis - DF006811

Miguel Fernando Lopes do Couto e outro(s) - RS042220

Vinícius Lisboa dos Santos e outro(s) - RS068692

Interes.: Ramiro José Perez

Interes.: Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda

Interes.: José Guilherme Picoli

Interes.: Paulo Schiff ner

Interes.: Lucy da Silva Dihl

Interes.: Suzana Dihl Schiff ner

Interes.: Carlos Alberto Silva dos Santos

Interes.: Ana Maria Maciel dos Santos

Interes.: Antônio Carlos Silva dos Santos

EMENTA

Recurso especial. Ação de usucapião. Aquisição da propriedade. 

Modo originário. Registro Torrens. Requisitos. Posse. Ânimo de dono. 

Reexame de cláusulas contratuais e de provas. Inviabilidade. Súmulas 

n. 5 e n. 7/STJ.

1. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade 

que independe de verifi cação acerca da idoneidade do título registrado 

e não envolve transferência de domínio.

2. A matrícula do imóvel rural no Registro Torrens, por si só, 

não inviabiliza a ação de usucapião, motivo pelo qual não prospera a 

alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

3. A reforma do julgado - para afastar a posse com ânimo de 

dono - demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame 
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do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via 

do recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e n. 7/STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não 

provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Terceira Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e 

nesta parte negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) 

Relator(a). Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura 

Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 1º.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Anita Horn Timm Magalhães - por si e representando Paulo Jarbas 

Timm Magalhães – Espólio, Luiz Duílio Brutto Lopes, Maria Elisabeth Fritscher 

Lopes, Ibá José Andrade Varella, Cláudio Jacobus Furtado, Hans Joachim Wilm, 

Cármen Virgínia Timm Varella, Lirian Fetter Furtado e Vera Kauer Wilm, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Noticiam os autos que Ronei Silva dos Santos propôs ação de usucapião 

contra os ora recorrentes, objetivando a declaração do domínio do lote de 6 

(seis) terrenos descritos na petição inicial localizados na região do Bairro Três 

Figueiras no Município de Porto Alegre/RS (e-STJ fl s. 1-11).

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar o 

domínio do autor dos imóveis pretendidos (e-STJ fl s. 991-999).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para retifi car dois 

erros materiais no dispositivo da sentença (e-STJ fl s. 1.008-1.009).
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Irresignados, os ora recorrentes interpuseram recurso de apelação (e-STJ 

fl s. 1.014-1.043).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento 

ao apelo em acórdão assim ementado:

Apelação cível. Usucapião (bens imóveis). Agravo retido. Não conhecimento. 

Recurso que objetiva atacar despacho de mero expediente. Ação de usucapião 

extraordinária. Requisitos presentes.

O pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de 

propriedade, deve vir acompanhado de todos os requisitos legais autorizadores.

Para tanto, há que estar presente a prova da posse, elemento essencial ao 

reconhecimento do direito pleiteado de forma ininterrupta e com ânimo de dono.

Caso em que a prova produzida é sufi ciente a propiciar julgamento favorável 

ao autor, ante a comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade 

por usucapião.

Inscrição do imóvel no Registro Torrens. Situação que, por si, não obsta o 

reconhecimento da aquisição da propriedade originária.

Agravo retido não conhecido. Recurso de apelação ao qual se nega provimento. 

Unânime (e-STJ fl . 1.085).

Nas razões do especial (e-STJ fl s. 1.099-1.152), os recorrentes apontam 

violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) artigo 277 da Lei n. 6.015/1973 - ao argumento de que a inscrição dos 

imóveis no Registro Torrens inviabilizaria o pedido de usucapião, pois produz 

prova absoluta da propriedade, não admitindo prova em contrário, e

(ii) artigos 1.197, 1.198, 1.200, 1.202, 1.203 e 1.208 do Código Civil - 

sustentando que estaria ausente o requisito subjetivo para a procedência da ação 

de usucapião, pois a detenção do recorrido sobre a área era de caráter provisório, 

decorrente de contrato de comodato celebrado com o seu irmão.

Por meio de petição de fl s. 1.177-1.180 (e-STJ), os recorrentes requereram 

a juntada de documentos.

Com as contrarrazões (e-STJ fl s. 1.213-1.217), e não admitido o recurso 

na origem (e-STJ fl s. 1.220-1.225), foi provido o recurso de agravo para melhor 

exame do especial (e-STJ fl s. 1.282-1.283).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do recurso 

especial e, no ponto suscetível de conhecimento, pelo seu não provimento 

(e-STJ fl s. 1.327-1.335).
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O parecer recebeu a seguinte ementa:

- Recurso especial que aponta negativa de vigência ao art. 277, da Lei n. 

6.015/1973, e aos arts. 1.197, 1.198, 1.200, 1.202, 1.203 e 1.208, todos do CC.

- Não desafi a conhecimento a tese de negativa de vigência aos arts. 1.197, 

1.198, 1.200, 1.202, 1.203 e 1.208, todos do CC, pois, para que se possa fazer 

qualquer afi rmação em sentido contrário ao juízo emitido pelo Tribunal a quo 

acerca da comprovação dos requisitos para a prescrição aquisitiva, exige-se 

interpretação incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 5, do 

STJ, além de ser inegavelmente indispensável o reexame do conjunto fático-

probatório, o que vai de encontro à Súmula 7, do STJ. Precedentes do STJ.

- No mérito, insta consignar que “a usucapião é modo originário de aquisição 

da propriedade; ou seja, não há transferência de domínio ou vinculação entre 

o proprietário anterior e o usucapiente”, e, assim, “satisfeitos os requisitos 

legais da usucapião (como a posse, o animus domini, o tempo e a inércia do 

proprietário), adquire-se o bem diretamente, sem a perquirição da idoneidade 

dos títulos outrora registrados” (REsp 118.360/SP, Rel. Ministro Vasco Della Giustina 

(Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 16.12.2010, 

DJe 02.02.2011). Por conseguinte, tem-se como plenamente possível usucapir 

imóvel inscrito no Registro Torrens, não havendo que se cogitar, em casos tais, de 

negativa de vigência ao art. 277, da Lei n. 6.015/1973.

- Parecer, preliminarmente, pelo conhecimento parcial do presente recurso 

especial, e, no ponto suscetível de conhecimento, no mérito, pelo seu não 

provimento (e-STJ fl s. 1.327-1.328).

Contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial 

(e-STJ fl s. 1.338-1.343), os recorrentes interpuseram agravo interno, o qual 

foi provido por esta Terceira Turma para determinar a inclusão do feito em 

pauta para julgamento colegiado, independentemente de publicação de acórdão 

(e-STJ fl s. 1.384-1.385).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): A irresignação não 

merece prosperar.

(i) Da delimitação da controvérsia

Cinge-se a controvérsia a defi nir (i) se a inscrição do imóvel rural no 

Registro Torrens, por si só, inviabiliza o pedido de usucapião e (ii) se está 
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presente o requisito subjetivo (posse com a intenção de dono) para a procedência 

da ação de usucapião.

(ii) Do Registro Torrens

No tocante à apontada ofensa ao artigo 277 da Lei n. 6.015/1973, nota-

se a patente defi ciência de fundamentação do recurso, porquanto o dispositivo 

legal invocado não contém comando normativo sufi ciente para fundamentar a tese 

defendida no especial.

Com efeito, eis a redação do mencionado dispositivo legal:

Art. 277. Requerida a inscrição de imóvel rural no Registro Torrens, o ofi cial 

protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruírem e verifi cará 

se o pedido se acha em termos de ser despachado.

Já a insurgência recursal, no ponto, defende a tese de que a inscrição no 

Registro Torrens tornaria os imóveis insuscetíveis de usucapião.

Logo, o artigo 277, acima reproduzido, - ao dispor, genericamente, que 

“requerida a inscrição (...), o ofi cial (...) verifi cará se o pedido se acha em termos 

de ser despachado” -, não apresenta conteúdo normativo apto a embasar a 

alegada impossibilidade de aquisição do bem por meio de usucapião.

Como cediço, o conhecimento do recurso especial pressupõe a indicação 

de dispositivo legal pertinente ao tema decidido com demonstração clara dos 

motivos pelos quais o recorrente entende violado o artigo de lei federal invocado 

nas razões recursais.

A defi ciência na fundamentação do recurso atrai à hipótese a incidência 

da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia”.

Ainda assim, mesmo que superado referido óbice ao conhecimento do recurso 

especial, a irresignação recursal não prosperaria.

O sistema de Registro Torrens, de origem australiana, foi introduzido no 

Brasil em 1890, por Rui Barbosa, como método alternativo e facultativo, a ser 

utilizado em paralelo com o registro comum, na época bastante inefi caz, a fi m 

de proporcionar maior segurança às operações de transmissão da propriedade 

rural e constituição de ônus reais (cf. Adroaldo Furtato Fabrício. Comentários 

ao Código de Processo Civil. v. VIII. t. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, 

págs. 386-387).
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Conforme originalmente idealizado, referido registro protegeria o 

proprietário contra reivindicações posteriores que se resolveriam em indenização 

a ser suportada por um fundo especial previsto na legislação que criou o instituto 

(cf. Olindo Herculano de Menezes. Retifi cação de área. 2002, pág. 84).

Entretanto, na prática, não houve grande procura pelos proprietários de 

imóveis, seja por razões culturais, seja porque exigia procedimento judicial 

dispendioso e moroso.

Os casos de sua aplicação no Brasil são raros, encontrando-se o sistema em 

desuso, pois se trata de instituto ultrapassado, defi citário e, na maioria das vezes, 

desnecessário diante do fato de o registro comum da propriedade imobiliária ser 

atualmente plenamente efi caz para garantir os direitos de propriedade (Maria 

Helena Diniz. Sistemas de registros de imóveis. 10. ed. São Paulo: Saraiva, pág. 

2012, págs. 564-565, e Afranio de Carvalho. Registro de imóveis. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, pág. 417).

Nesse contexto, não há hesitação na doutrina a respeito da possibilidade de 

usucapir imóvel inscrito no Registro Torrens, mormente por se tratar de modo 

originário de aquisição da propriedade que independe de verifi cação acerca da 

idoneidade do título registrado e não envolve transferência de domínio.

A respeito:

(...)

Há notícias, de resto, de que mesmo em países onde o sistema foi adotado em 

seu modelo original, com caráter obrigatório e único - e até na própria Austrália 

-, a evolução posterior do instituto o debilitou e descaracterizou no atinente à 

abstração e segurança. Assim, em vários dos Estados australianos admite-se hoje 

a oposição de direitos reais não registrados a terceiros de boa-fé. E - o que aqui 

nos interessa mais de perto - admite-se por igual usucapião contra o que se contém 

no registro.

No Brasil, jamais chegaram sequer a ser suscitadas dúvidas sobre a possibilidade 

de se usucapir em detrimento do titular do registro Torrens. A feição com que o 

instituto aqui ingressou já não seria rigorosamente incompatível com a usucapião: 

destinava-se ele à simplificação, sem prejuízo da segurança, das operações de 

transmissão e criação de ônus reais. E a usucapião, meio originário de aquisição 

que é, não envolve transmissão, nem supõe qualquer papel ativo desempenhado 

pelo titular do registro. (...). (FABRÍCIO, Adroaldo Furtato. Comentários ao Código 

de Processo Civil. v. VIII. t. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, págs. 386-387 - 

grifou-se)

(...)
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Todavia, o bem matriculado não se torna insuscetível de apropriação, isto 

porque desde que haja posse ad usucapionem, nada impede possa o imóvel ser 

usucapido em prescrição aquisitiva: tão só pela existência de Registro Torrens; não 

se pode afastar o usucapião, sob pena de frustrar-se a evidência de um instituto 

milenar, que tem sido o parâmetro para a solução de verdadeiros confl itos sociais. 

(BARRUFFINI, José Carlos Tosetti. Usucapião constitucional urbano e rural. São 

Paulo: Atlas, 1998, pág. 113 - grifou-se)

(...)

Se, efetivamente, a boa origem não pode ser alvo de pedido reivindicatório de 

parte de terceiros, o mesmo não se diz no tocante à possibilidade de ser usucapido 

imóvel submetido ao sistema Torrens. Em nenhum momento o legislador criou tal 

obstáculo.

Não se pode olvidar, outrossim, que os tempos modernos estão a prestigiar, 

sobremaneira, a posse, porque ela concilia a coisa com a pessoa que com ela 

convive, com quem tem afi nidade.

O usucapião, para os sociólogos, é, antes de um instituto jurídico, um anseio 

social. A lei veio como decorrência dos reclamos, mormente quando a posse e 

a propriedade não se concentram na mesma pessoa. E, se a propriedade está 

condicionada ao bem-estar social, o descaso de parte do proprietário importa a 

que se aquinhoe aquele que supre sua inércia.

Então, a tendência de se reduzirem os prazos, como está a ocorrer, e o de 

aumentar o campo de incidência dos casos de usucapião para se permitir a 

prescrição aquisitiva também de terras devolutas, permite uma conclusão no 

sentido de que, se o sistema Torrens é uma garantia, ela se refere somente à boa 

origem, até o momento da aquisição. Põe a salvo o passado, mas não resguarda 

o futuro proprietário desidioso, por fato superveniente. Também porque, quando 

a lei quis vedar casos de aquisição por usucapião, v.g., terras públicas, assim se 

manifestou expressamente.

Negar a possibilidade de usucapir imóvel submetido ao Registro Torrens é afrontar 

as tendências modernas, e o próprio instituto da prescrição, mesmo a aquisitiva, 

destoando da lição de Teixeira de Freitas, que preleciona que “a prescrição é a 

patrona do gênero humano: fi lha do tempo e da paz”. (ERPEN, Décio Antônio. 

O registro Torrens e o sistema imobiliário atual. Revista de direito imobiliário. n. 

19/20. jan/dez de 1987, pág. 68 - grifou-se)

Em resumo, não procede a afi rmação dos recorrentes de que o pedido 

de usucapião é incompatível com o sistema das matrículas dos imóveis 

usucapiendos inscritos no Registro Torrens.

Logo, inarredável a conclusão de que a fi liação dos imóveis ao Sistema 

Torrens, por si só, não impede a perda do bem pela ação de usucapião, motivo 

pelo qual não prospera a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.
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(iii) Da posse com ânimo de dono

Quanto aos demais artigos apontados como malferidos (artigos 1.197, 

1.198, 1.200, 1.202, 1.203 e 1.208 do Código Civil), sustentam os recorrentes 

que estaria ausente o requisito subjetivo (posse com a intenção de dono) para a 

procedência da ação de usucapião.

Segundo argumentam, a posse exercida pelo autor teria caráter precário, 

pois seria decorrente de contrato de comodato.

Para as instâncias de cognição plena, soberanas na análise de fatos e provas, 

contudo:

(i) o contrato de comodato foi celebrado apenas com o irmão do autor - 

Carlos Alberto -, não tendo sido assinado nem por Doralino (pai), nem pelo 

autor (Ronei), e

(ii) a área objeto do contrato de comodato é diversa dos lotes que o autor 

pretende usucapir.

É o que se extrai da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, 

merecendo destaque o seguinte trecho:

(...)

Com efeito, estão presentes os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, assim 

positivado, verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis.

Restou demonstrado, pois, nos autos, que o autor exerce posse própria do 

imóvel desde, pelo menos, o ano de 1980 (antes residia no imóvel com seus pais, 

pessoas que inicialmente exerciam a posse), data em que, segundo o documento 

da folha 25, a fatura de luz já era cobrada em nome do demandante.

Somado a isso, a prova testemunhal atesta, com a segurança necessária, o 

implemento, pelo, do lapso temporal necessário.

Efetivamente, a testemunha compromissada Rejane Maria Ferreira Bertazo 

assim se manifestou quando inquirira em audiência (fl . 614):

PR: e desde quando conheceu o Ronei até o dia que a senhora saiu, ele 

sempre morou na mesma área?
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T: Sempre.

PR: E nasceram as fi lhas dele lá?

T: nasceram e se criaram, as duas.

PR: E continua lá?

T: Sim.

PR: Há quantos anos imagina que Ronei esteja nessa área que está hoje?

T: Uns 30 ou 35 anos.

Diferente não é o depoimento da testemunha compromissada Primório 

Homero de Abreu, assim consignado nos autos (fl . 615):

J: Faz tempo que o seu Ronei está morando lá?

T: Acho que faz mais de 30 anos. Faz 33 anos que eu moro lá e quando eu 

fui, ele já morava.

Não há, de outro lado, prova testemunhal apta a contrariar as impressões 

fornecidas pelas testemunhas acima referidas.

Evidente, assim, o tempo de posse do autor, superior a 20 anos, o que sequer 

foi objeto de impugnação pelos demandados, que apenas buscam afastar a 

pretensão mediante o argumento de que o demandante encontrava-se no imóvel 

em decorrência de contrato de comodato.

Sem razão os demandados, entretanto.

Primeiro porque restou demonstrado, no caderno processual, que o contrato de 

comodato, juntado nas folhas 144/147, não teve qualquer participação do autor, 

tampouco de seus genitores, pois fi rmado por Carlos Alberto Silva dos Santos, que, 

embora irmão do ora demandante, em nada vincula este ao referido negócio 

jurídico.

Segundo porque a área objeto daquele contrato de comodato é diversa dos 

lotes que pretende o autor usucapir no presente feito, forte no esclarecedor mapa 

juntado na folha 58 dos autos, de onde se infere que a área usucapienda refere-

se aos lotes de n. 01 ao n. 06 da Quadra C, ao passo que o imóvel dado em 

comodato localiza-se na Quadra G, indicada no mapa da folha 659, como, aliás, 

reconhecido na sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse 

n. 001/1.05.0187087-7 (juntada nas folhas 586-95 e, confi rmada pelo Acórdão 

das folhas 596-609, deste Órgão Fracionário), em que aquele juízo decidiu: 

“Primeiramente, porque o réu Antônio Carlos Silva dos Santos não assinou o 

contrato de comodato de fl s. 141/142, mas sim o seu irmão Carlos Alberto Silva 

dos Santos. Neste ponto, vale lembrar que o contrato de comodato de fl s. 143/144 

diz respeito à quadra G, enquanto a área objeto deste processo é a quadra C do 

loteamento em questão”.
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Somado a isso, este mesmo julgado reconheceu que o irmão do autor, Antônio 

Carlos, detinha a posse dos lotes 7 a 11 da Quadra C, ao passo que o objeto da 

presente ação, como visto, refere-se a lotes distintos.

Portanto, ao lado de o autor não ter qualquer relação com o contrato de comodato 

(o que, por si, afasta qualquer alegação neste sentido), as áreas encontram-se em 

locais diversos (e-STJ fl s. 1.089-1.091 - grifou-se).

Assim como posta a matéria, a verifi cação da procedência dos argumentos 

expendidos no recurso obstado exigiria, por parte desta Corte, o reexame de 

cláusulas contratuais e de matéria fática, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e n. 

7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.

Confi ram-se:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação de usucapião. Requisitos. 

Reconhecimento. Incidência da Súmula 284 do STF. Matéria fático-probatória. 

Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

1. Na interposição do recurso especial não basta a simples menção ao 

dispositivo tido por violado. É necessária a demonstração, de forma clara e precisa, 

da alegada ofensa à legislação federal (enunciado n. 284/STF).

2. Não se vislumbra violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida 

em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto 

o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo 

recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral 

solução da lide.

3. Assentada pelas instâncias ordinárias a presença dos requisitos legais para o 

reconhecimento da usucapião extraordinária, a inversão do que fi cou decidido pelo 

Tribunal de origem demandaria, tal como propugnado nas razões recursais, novo 

exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de 

recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.355.863/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

23.08.2011, DJe 19.09.2011 - grifou-se)

Processual Civil. Embargos de declaração. Propósito infringente. Recebimento 

como agravo regimental no agravo em recurso especial. Preenchimento dos 

requisitos para usucapião extraordinária. Questão que depende de reexame de 

matéria fática. Súmula 7 do STJ.

1. Esta Corte entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para 

reexaminar a satisfação dos requisitos que habilitam ao direito de usucapião 

extraordinária. Precedentes.
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2. Ainda que cabível, em tese, o recurso especial, seria imprescindível a revisão 

do conteúdo fático e probatório dos autos para a verificação dos pressupostos 

específi cos, providência inviável nesta instância em face da Súmula 7/STJ.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega 

provimento.

(EDcl no AREsp 261.693/CE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 05.03.2013, DJe 12.03.2013 - grifou-se)

(iv) Do dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa parte, nego-

lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.623.098-MG (2016/0228914-0)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: L P A B M

Advogado: Gilberto Alves da Silva Dolabela Neto e outro(s) - MG119244

Recorrido: J B M J

Advogado: Gilberto Diniz Oliveira e outro(s) - MG139891

EMENTA

Recurso especial. Ação de prestação de contas. Demanda ajuizada 

pelo fi lho em desfavor da mãe, referente à administração de seus bens, 

por ocasião de sua menoridade (CC, art. 1.689, I e II). Causa de pedir 

fundada em abuso de direito. Pedido juridicamente possível. Caráter 

excepcional. Inviabilidade de restrição do acesso ao Judiciário. Recurso 

desprovido.

1. A questão controvertida neste feito consiste em saber se, à luz 

do CPC/1973, o pedido formulado pelo autor, ora recorrido, de exigir 

prestação de contas de sua mãe, na condição de administradora de seus 

bens por ocasião de sua menoridade, é juridicamente possível.
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2. O pedido é juridicamente possível quando a pretensão 

deduzida se revelar compatível com o ordenamento jurídico, seja por 

existir dispositivo legal que o ampare, seja por não encontrar vedação 

legal. Precedente.

3. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são 

usufrutuários dos bens dos fi lhos (usufruto legal), bem como têm a 

administração dos bens dos fi lhos menores sob sua autoridade, nos 

termos do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil.

4. Por essa razão, em regra, não existe o dever de prestar contas 

acerca dos valores recebidos pelos pais em nome do menor, durante o 

exercício do poder familiar, porquanto há presunção de que as verbas 

recebidas tenham sido utilizadas para a manutenção da comunidade 

familiar, abrangendo o custeio de moradia, alimentação, saúde, 

vestuário, educação, entre outros.

5. Ocorre que esse munus deve ser exercido sempre visando 

atender ao princípio do melhor interesse do menor, introduzido em 

nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, 

consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar 

a atuação tanto do legislador quanto do aplicador da norma jurídica, 

vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos. 

Assim, o fato de os pais serem usufrutuários e administradores dos 

bens dos fi lhos menores, em razão do poder familiar, não lhes confere 

liberdade total para utilizar, como quiserem, o patrimônio de seus 

fi lhos, o qual, a rigor, não lhes pertence.

6. Partindo-se da premissa de que o poder dos pais, em relação ao 

usufruto e à administração dos bens de fi lhos menores, não é absoluto, 

deve-se permitir, em caráter excepcional, o ajuizamento de ação de 

prestação de contas pelo fi lho, sempre que a causa de pedir estiver 

fundada na suspeita de abuso de direito no exercício desse poder, 

como ocorrido na espécie.

7. Com efeito, inviabilizar, de plano, o ajuizamento de ação 

de prestação de contas nesse tipo de situação, sob o fundamento de 

impossibilidade jurídica do pedido para toda e qualquer hipótese, 

acabaria por cercear o direito do fi lho de questionar judicialmente 

eventual abuso de direito de seus pais, no exercício dos encargos 

previstos no art. 1.689 do Código Civil, contrariando a própria 
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finalidade da norma em comento (preservação dos interesses do 

menor).

8. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 23.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: J. B. M. J. ajuizou ação de prestação 

de contas c.c. cobrança de valores em desfavor de L. P. A. B. M.

Na petição inicial, o autor alegou ser fi lho da requerida por adoção, tendo 

sido adotado por ela e seu falecido marido, J. B. M., ainda bebê, sendo que “a 

requerida sempre tratou o requerente de forma áspera, desprovida de afetos, 

o que ocasionou distúrbios de ordem emocional, gerando necessidades de 

acompanhamento profi ssional dos 3 (três) aos 10 (dez) anos de idade” (e-STJ, 

fl . 3).

Afi rmou, ainda, que, como o seu pai “era Juiz de Direito aposentado, 

o mesmo deixou para seus fi lhos o direito ao recebimento de um benefício” 

(pensão por morte), sendo os valores pertencentes ao requerente depositados 

em conta judicial todos os meses, conforme decidido no processo de inventário.

Aduziu que, “ao completar a maioridade, o requerente buscou ter acesso às 

contas e valores que deveriam estar depositados em seu nome, quando descobriu 

que a requerida sacou e movimentou os valores, utilizando a conta como se sua 

fosse; emitindo cheques, pagando contas, utilizando cartões de crédito, além de 
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todos os outros serviços disponíveis à referida conta”. Todavia, sustentou que 

“nunca recebeu de sua mãe qualquer valor para custear sua alimentação, vestuário 

e outros, não tendo a requerida utilizado os valores, por ela movimentados 

indevidamente, com a pessoa do mesmo”, confi gurando abuso de direito.

Ao fi nal, pediu contas de todo o período em que sua mãe administrou os 

depósitos, isto é, entre a data do falecimento de seu pai (25.2.2006) e a data em 

que atingiu a maioridade (9.7.2011).

O Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de 

mérito, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do pedido, “posto que 

não se pode pedir a prestação de contas a quem não tem o dever de prestá-las” 

(e-STJ, fl s. 143-146).

Em apelação do autor, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

deu provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular 

processamento do feito. O acórdão foi assim ementado:

Ação de prestação de contas. Administração dos bens do filho impúbere. 

Alegação de abuso de direito. Possibilidade jurídica do pedido. Sentença cassada.

1) A possibilidade jurídica do pedido constitui condição da ação e é verifi cada 

pela compatibilidade da pretensão deduzida em juízo com o ordenamento 

jurídico pátrio, seja porque há norma, em tese, amparando o pedido, ou porque 

inexiste vedação expressa.

2) Se a mãe administrou a pensão depositada em nome do fi lho menor e 

este, depois de atingir a maioridade, constatou eventual abuso de direito, é 

juridicamente possível o pedido de que ela lhe preste contas, pois existe norma 

legal que ampara o pedido.

3) A alegação de que os pais, detentores do poder familiar, são usufrutuários 

dos bens dos fi lhos impúberes e responsáveis pela sua administração (CC, art. 

1.689) é afeta ao mérito da ação de prestação de contas, não constituindo óbice à 

possibilidade jurídica do pedido, mormente se a causa de pedir da demanda for 

eventual abuso de direito.

Posteriormente, os embargos de declaração opostos ao referido decisum 

foram rejeitados.

Daí o recurso especial, em que a recorrente aponta violação do art. 1.689, 

incisos I e II, do Código Civil, argumentando que, “como mãe e detentora do 

exercício do poder familiar, é livre por disposição legal para administrar os bens 

de seus fi lhos, sempre visando seus interesses enquanto menores e incapazes, 

consequência da atribuição legal peculiar a que é submetida, eis que tem o dever 
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de criar e educar os fi lhos com dignidade” (e-STJ, fl . 209), revelando-se, assim, 

ausente o dever de prestar contas.

Afi rma, ainda, que o acórdão recorrido divergiu da orientação do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, que reconhece “a presunção de que a utilização da 

pensão recebida pela mãe em nome do fi lho, enquanto detentora do poder 

familiar, se destina à comunidade doméstica, entendendo pela ausência do dever 

de prestar contas” (e-STJ, fl . 212).

Busca, assim, o provimento do recurso para que seja restabelecida a 

sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a 

impossibilidade jurídica do pedido.

Às fls. 250-259 (e-STJ), o recorrido apresentou as contrarrazões ao 

especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): A questão controvertida 

neste feito consiste em saber se, à luz do CPC/1973, o pedido formulado pelo 

autor, ora recorrido, de exigir prestação de contas de sua mãe, na condição de 

administradora de seus bens por ocasião de sua menoridade, é juridicamente 

possível.

O art. 267, VI, do CPC/1973 estabelecia que o processo seria extinto, 

sem resolução de mérito, quando não concorressem quaisquer “das condições 

da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse 

processual”.

Nos termos do que proclama a jurisprudência desta Corte Superior, 

o pedido é juridicamente possível quando a pretensão deduzida se revelar 

compatível com o ordenamento jurídico, seja por existir dispositivo legal que o 

ampare, seja por não encontrar vedação legal.

Nesse sentido:

Processual Civil. Recurso especial. Ofensa ao art. 535 do CPC/1973 não 

caracterizada. Arts. 1º, 10, 12, 18, 86 e 96 da Lei n. 8.213/1991. Ausência de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ. Concessão de auxílio-acidente. Possibilidade 

jurídica do pedido reconhecida pelo Tribunal a quo. Teoria da asserção.

(...)
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6. A possibilidade jurídica do pedido se traduz em apurar se a pretensão deduzida 

pela parte mostra-se compatível com a possibilidade de eventual entrega de tutela 

jurisdicional, seja em face da existência de regulação normativa que, em tese, 

possa amparar o pedido, seja em razão da inexistência de vedação legal ou de 

incompatibilidade com o ordenamento jurídico.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp 

n. 1.661.571/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 17.5.2017 - sem grifo 

no original)

Ademais, “deve entender-se o termo ‘pedido’ não em seu sentido estrito 

de mérito, pretensão, mas conjugado com a causa de pedir. Assim, embora o 

pedido de cobrança, estritamente considerado, seja admissível pela lei brasileira, 

não o será se tiver como causa petendi dívida de jogo” (NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, 

p. 607).

O reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido tem caráter 

excepcional, a fi m de não inviabilizar o acesso à Justiça, tanto que o Código de 

Processo Civil de 2015 não elencou mais a “possibilidade jurídica do pedido” 

como condição da ação, passando o referido requisito a integrar questão de 

mérito.

No caso em exame, J. B. M. J. ajuizou ação de prestação de contas em 

desfavor de sua mãe, L. P. A. B. M., alegando, em síntese, que, após o falecimento 

de seu pai, foi-lhe concedido o benefício previdenciário de pensão por morte, 

o qual, por ser o autor menor de idade, foi administrado pela ré até a sua 

maioridade. Ocorre que, a despeito de ter sido depositado por diversos anos 

sua cota parte do referido benefício em conta corrente, a requerida o deixou ao 

completo abandono, sem nunca ter recebido “de sua mãe qualquer valor para 

custear sua alimentação, vestuário e outros”, confi gurando abuso de direito.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido, 

ocasião em que proferiu sentença extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Esse decisum foi cassado pelo TJ/MG, determinando-se o regular 

processamento do feito.

Nos termos do art. 1.689 do Código Civil, extrai-se que o pai e a mãe, 

enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos fi lhos 

(usufruto legal), bem como têm a administração dos bens dos fi lhos menores 

sob sua autoridade.
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Por esse motivo, em regra, não existe o dever de prestar contas acerca 

dos valores recebidos pelos pais em nome do menor, durante o exercício do 

poder familiar, - no caso, o benefício de pensão por morte -, porquanto há 

presunção de que as verbas recebidas tenham sido utilizadas para a manutenção 

da comunidade familiar, abrangendo o custeio de alimentação, saúde, vestuário, 

educação, lazer, entre outros.

A propósito, confi ra-se a lição da doutrina:

No exercício do poder familiar compete aos pais, dentro da esfera patrimonial, 

administrar os bens de seus fi lhos menores e deles usufruírem. A administração e 

o usufruto legais são, pois, corolários do poder familiar. Poderão, no entanto, ser 

retirados do poder familiar, por disposição expressa do doador ou do testador. 

Abrangem todos os bens móveis e imóveis dos menores, exceto aqueles 

relacionados no art. 1.693. Esses encargos dos pais perduram até que seus fi lhos 

atinjam a maioridade (v. arts. 3º, I, 4º, I, e 5º). Aos pais pertencem o usufruto, as 

rendas dos bens dos fi lhos menores (inciso I).

Esse usufruto legal dispensa a prestação de contas relativamente aos produtos - 

compensam-se com as despesas que o pai deve efetuar com a criação e educação dos 

fi lhos e harmoniza-se com a ideia de que se trata de uma comunidade doméstica, em 

que há compartilhamento de receita e despesas (...).

(PELUZO, Cesar (coordenador). Código Civil Comentado: doutrina e 

jurisprudência. 7ª ed., Barueri, SP: Manole, 2013, p. 1.914 - sem grifo no original).

No mesmo sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

Aos pais pertencem o usufruto, as rendas dos bens dos filhos menores (CC, 

art. 1.689, I), como uma compensação dos encargos decorrentes de sua criação e 

educação. Trata-se de usufruto legal, que dispensa prestação de contas e da caução 

a que se refere o art. 1.400 do Código Civil, uma vez que as questões atinentes à 

renda produzida pelos aludidos bens não interessam à pessoa do administrado, 

mas, sim, à do administrador. Como enfatiza Silvio Rodrigues, “se é verdade que aos 

pais incumbem as despesas com a criação dos fi lhos quando estes não as possam 

atender, justo é também que, tendo os fi lhos bens para criarem-se e educarem-se, 

usem as rendas dos mesmos bens para esse fi m”.

(Direito Civil Brasileiro, volume 6: direito de família. 12 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 433 - sem grifo no original).

Ocorre que esse munus deve ser exercido sempre visando atender ao 

princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema 

jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo 
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art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação tanto do 

legislador quanto do aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento 

infraconstitucional aos seus contornos.

Em outras palavras, o fato de os pais serem usufrutuários e administradores 

dos bens dos fi lhos menores, em razão do poder familiar, não lhes confere 

liberdade total para utilizar, como quiserem, o patrimônio de seus fi lhos, o qual, 

a rigor, não lhes pertence.

Não por outra razão que o art. 1.691 do Código Civil determina que 

“não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real, os imóveis dos fi lhos, nem 

contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples 

administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante 

prévia autorização do juiz”.

Comentando o referido dispositivo legal, Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona Filho afi rmam que “essa limitação da autonomia da vontade dos pais 

na administração dos bens se justifi ca exatamente pela busca da preservação dos 

interesses dos menores. Se os bens não são de titularidade dos pais, mas, sim, dos 

próprios menores, a responsabilidade pela eventual dilapidação desse patrimônio, 

sem motivo razoável, justifi caria a intervenção judicial” (Novo Curso de Direito 

Civil, volume 6: direito de família: as famílias em perspectiva constitucional. 

4º ed. - São Paulo, Saraiva, 2014, p. 599).

No mesmo sentido, esclarece Paulo Lôbo que “a restrição à alienação diz 

respeito aos bens imóveis do fi lho. Consequentemente, não há necessidade de 

autorização judicial para os pais alienarem os bens móveis, desde que os recursos 

auferidos sejam revertidos em benefício do fi lho. Presume-se que os pais ajam 

no melhor interesse do fi lho, mas este pode demonstrar o contrário e pleitear 

indenização pelas perdas e danos” (Direito Civil: famílias. 6ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 287).

Assim, partindo-se da premissa de que o poder dos pais, em relação ao 

usufruto e administração dos bens de fi lhos menores, não é absoluto, deve-se 

permitir, em caráter excepcional, o ajuizamento da ação de prestação de contas 

pelo fi lho, sempre que a causa de pedir estiver fundada na suspeita de abuso de direito 

no exercício desse poder, como ocorrido na espécie.

Nesse sentido, bem consignou o Tribunal de origem:

No caso concreto, conforme relatado, o autor/apelante argumentou que sua 

mãe (ré/apelada) administrou por cerca de 5 (cinco) anos as pensões deixadas 
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pelo seu falecido pai, mas não o fez com o zelo que exige a lei, tampouco lhe 

repassou qualquer quantia.

Assim, considerando que a causa de pedir da demanda se funda em eventual 

abuso de direito no exercício do poder familiar e de que houve intenção da mãe 

em prejudicar dolosamente o fi lho, a meu ver, a regra de inexistência do dever de 

prestar contas deve ser relativizada.

Ora, inviabilizar, de plano, o ajuizamento da ação de prestação de contas 

nesse tipo de situação, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do 

pedido para toda e qualquer hipótese, acabaria por cercear o direito do fi lho 

de questionar judicialmente eventual abuso de direito de seus pais no exercício 

dos encargos previstos no art. 1.689 do Código Civil, contrariando a própria 

fi nalidade da norma em comento, isto é, de preservação dos interesses do menor.

Dessa forma, somente nos casos em que a causa de pedir estiver relacionada 

com suposto abuso do direito ao usufruto legal e à administração dos bens dos 

fi lhos, em prejuízo destes, será possível o prosseguimento da ação de prestação 

de contas ajuizada pelo fi lho em desfavor de seus pais.

Vale ressaltar, por oportuno, que não se está dizendo que o pedido é 

procedente, isto é, que a recorrente deverá obrigatoriamente prestar contas ao 

autor da ação, mas, sim, apenas que o pedido é juridicamente possível, tendo em 

vista que a causa de pedir está fundamentada em suposto abuso de direito.

No particular, bem ressaltou o Tribunal de origem ao consignar que “as 

alegações de que a administração se deu no exercício do poder familiar e no 

usufruto dos bens do fi lho impúbere são afetas ao mérito da primeira fase da ação, 

e exigem dilação probatória, isto é, refl etem na procedência ou na improcedência do 

pedido” (e-STJ, fl . 184).

Feitas essas considerações, impõe-se esclarecer uma questão importante 

acerca do procedimento a ser adotado, diante da singularidade da matéria 

discutida.

Como se sabe, “a ação de prestação de contas possui duas fases. Na primeira, 

o autor busca a condenação do réu na obrigação de prestar contas; na segunda, 

por sua vez, serão julgadas e apreciadas as contas apresentadas, fi xando-se o 

saldo devido, se houver” (REsp n. 707.646/RS, Relator o Ministro Luis Felipe 

Salomão, DJe de 14.1.2009), devendo as contas serem apresentadas, nos termos 

do art. 917 do CPC/1973, na forma mercantil, “especifi cando-se as receitas e a 

aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os 

documentos justifi cativos”.
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Quanto à forma de apresentação das contas, entende-se que “o juiz deve 

aceitar as contas que, embora não apresentadas rigorosamente sob a forma 

mercantil, hajam alcançado sua fi nalidade. Não há cominação de nulidade 

para a forma de apresentação das contas, podendo, por isso, o juiz aceitá-las de 

outro modo se tornaram compreensivos os dados trazidos ao processo” (NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 1.382).

No caso em exame, dadas as peculiaridades da demanda, caberá ao autor 

comprovar, na primeira fase, a necessidade de sua mãe lhe prestar contas, isto é, 

deverá demonstrar que ela abusou do direito ao usufruto legal e à administração 

de seus bens, enquanto menor de idade, deixando de lhe repassar o mínimo 

necessário, de acordo com o padrão de vida da família, para garantir sua moradia, 

alimentação, vestuário, educação, saúde, entre outros, afastando-se, com isso, a 

presunção de que a utilização da pensão recebida por sua mãe fora destinada ao 

custeio desses direitos.

Caso haja essa comprovação, o juiz julgará procedente a demanda a fi m de 

obrigar a ré a prestar contas dos valores recebidos a título de pensão por morte, 

referentes à cota parte pertencente ao autor, ocasião em que deverá demonstrar 

que, efetivamente, aplicou os valores no custeio das necessidades de seu fi lho.

Nessa hipótese, com maior razão, deverá ser flexibilizada a forma de 

prestação das contas, pois não seria razoável admitir, sobretudo em razão 

da excepcionalidade do caso, que a mãe do autor tenha um “livro-caixa” 

especifi cando todas as receitas e despesas tidas com seu fi lho.

Nesse caso, basta que a ré demonstre, com elementos mínimos, que garantiu 

os direitos básicos de seu fi lho, não tendo o abandonado materialmente, como 

afi rmado na inicial, porquanto a mesma tinha plena liberdade para administrar 

os valores recebidos, desde que com o intuito de criar e educar seu fi lho com 

dignidade.

Ressalta-se, mais uma vez, que, embora o pedido seja juridicamente 

possível, caso o autor não comprove, na primeira fase, o alegado abuso de direito, 

em razão de elementos probatórios que demonstrem que sua mãe utilizou-se 

dos valores recebidos em sua criação, deverá a ação ser julgada improcedente, 

afastando-se a obrigação de prestar contas.

Por fi m, o recurso especial também não merece provimento pelo dissídio 

jurisprudencial alegado.
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Isso porque, além de a recorrente só ter colacionado ementas dos julgados 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem proceder ao devido cotejo analítico 

dos casos confrontados, verifi ca-se que todos os julgados demonstram que o TJ/

SP analisou o mérito da ação de prestação de contas ajuizada pelo fi lho contra 

os pais, tanto que as demandas foram julgadas improcedentes, e não extintas sem 

resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido.

Logo, constata-se que os precedentes citados do TJ/SP, para fins de 

comprovação da divergência jurisprudencial, na verdade, reforçam a tese do 

acórdão recorrido, no sentido de ser juridicamente possível o pedido em análise.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.628.700-MG (2016/0233140-0)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Marques Edilberth Casara

Advogado: Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh - SP038555

Recorrente: Revista Observatório Social

Advogados: Suzana Angélica Paim Figueredo - SP122919A

Maria Auxiliadora dos Anjos - MG071867B

Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública. Danos morais. Pedido 

ilíquido. Sentença líquida. Possibilidade. Reportagem jornalística. 

Imagem de crianças. Divulgação. Autorização dos representantes 

legais. Inexistência. Princípio do melhor interesse da criança. Violação. 

Ministério Público. Legitimidade.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos n. 2 e 3/STJ).
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2. É possível a sentença determinar valor certo quando apoiada 

nos elementos probatórios dos autos, ainda que o pedido tenha sido 

genérico.

3. O dever de indenização por dano à imagem de criança 

veiculada sem a autorização do representante legal é in re ipsa.

4. Na hipótese, as fotos veiculadas na reportagem retrataram 

simulação de trabalho infantil, situação manifestamente vexatória.

5. O ordenamento pátrio assegura o direito fundamental da 

dignidade das crianças (art. 227 do CF), cujo melhor interesse deve 

ser preservado de interesses econômicos de veículos de comunicação.

6. O bem jurídico tutelado, no caso, interesse de crianças, 

está atrelado à fi nalidade institucional do Ministério Público, em 

conformidade com os artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal 

e arts. 1º e 5º da Lei n. 7.347/1985

7. Recursos não providos.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento aos recursos 

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

Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 1º.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recursos especiais 

interpostos por Revista Observatório Social (e-STJ, fl s. 2.316-2.356) e por 

Marques Edilberth Casara (e-STJ, fl s. 2.417-2.443), ambos com fundamento 

no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
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Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Direito de imagem. 

Menores. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar. Recurso parcialmente 

provido.

- O ‘quantum’ da indenização devida por dano moral deve ser pautado nos 

critérios de equidade e razoabilidade, bem como, corresponder à lesão sofrida e 

não resultar em enriquecimento ilícito do favorecido, sendo um misto de pena e 

satisfação compensatória.

V.v.: Apelações cíveis. Ação civil pública. Princípio do devido processo jurídico. 

Violação inexistente. Magistrada. Imparcialidade presente. Vício ultra petita 

inexistente. Fundamentação suficiente. Direito de imagem violado. Dano moral 

presente. Valor. Arbitramento correto. Recursos não providos.

1. O deferimento de provas necessárias, requeridas por uma parte e impugnada 

pela outra, não lesa o princípio constitucional do devido processo jurídico.

2. Por idêntico motivo, não há que se falar em perda de imparcialidade pela 

magistrada que deliberou acerca da produção de provas necessárias à instrução 

processual.

3. Ocorre vício ultra petita da sentença quando o julgador concede à parte ativa 

além do que pretendeu. Respeitado o limite, a sentença é válida.

4. Se a sentença examina motivadamente, ainda que de forma sucinta, todas 

as questões suscitadas, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência 

de fundamentação.

5. A responsabilidade civil por ato ilícito pressupõe uma conduta antijurídica, 

uma lesão efetiva e o nexo entre uma e outra.

6. A divulgação da imagem de menores na condição de trabalho infantil que 

possibilite a identifi cação deles constitui ato ilícito e enseja a reparação civil.

7. O valor do dano moral deve ser arbitrado sopesando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Atendidos os requisitos, confirma-se o 

arbitramento.

8. Agravo retido conhecido e não provido.

9. Apelações cíveis conhecidas e não providas, rejeitadas três preliminares. 

(Des. Caetano Levi Lopes) (e-STJ, fl . 2.220 - grifou-se).

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

com base no art. 5º, X, da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA - Lei n. 8.069/1990) e no Código de Defesa do Consumidor, 

propôs ação civil pública contra a Revista Observatório Social e seu supervisor 

de comunicação, editor e redator Marques Casara porque a matéria acerca do 

trabalho escravo infantil, intitulada “A Idade da Pedra - Crianças Trabalham 

em Minas de Talco em Ouro Preto”, publicada na edição de janeiro de 2006, 

teria sido forjada e não autorizada pelos representantes legais dos menores.
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O autor alegou que a publicação, veiculada tanto em meio físico como 

pela internet e associada ao tema do trabalho escravo infantil, exibiu a imagem 

de crianças da localidade Mata dos Palmitos (a 75 km do Município de Ouro 

Preto/MG) teria sido utilizada indevidamente, tendo em vista que as fotos 

retratariam a suposta submissão de crianças a esforço impróprio para a idade, o 

que não seria verdade. Afi rmou, ainda, que a publicação violaria o teor dos arts. 

15 e 17 da Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 

além de alijar o próprio poder familiar dos pais.

Segundo o órgão ministerial, os fotógrafos teriam pedido para que as 

crianças carregassem pedras e subissem na escada, de modo a caracterizar que 

estavam trabalhando, a fi m de que fossem fotografadas, sem autorização de 

seus genitores. Extrai-se da inicial, também, que as fotografi as deixaram de ser 

tarjadas, o que permitiria a identifi cação dos menores pela comunidade, e que

(...) o Ministério Público encontrou na localidade Mata dos Palmitos, crianças 

e adolescentes assustados, e genitores enfurecidos com a imagem de seus filhos 

utilizadas nas internet e na revista Observatório Social, sendo identifi cados não só 

no país, como fora dele, como crianças exploradas. Fato não só constrangedor aos 

mesmos, como a toda a comunidade, inclusive com prejuízos fi nanceiros para todos 

do local. Afinal a Mata dos Palmitos, conhecida por seu belo trabalho artesanal 

passou a ser vista como uma comunidade em que o trabalho infantil é explorado, 

o que não é tolerado pela legislação vigente. Os “pequenos”, numa atitude bastante 

peculiar da idade, deixaram-se fotografar naturalmente, acreditavam naquilo que 

lhes falaram, que “as fotos eram para comparar a Mata dos Palmitos antiga com 

a nova”, ainda mais quando quem lhes pedia para que fi cassem na “pose” para 

as fotos era Lourival Amâncio da Costa e sua irmã Lucimar do Carmo Gomes da 

Costa, sendo o primeiro monitor da PETI na localidade, pessoas estas do local que 

acompanhavam os fotógrafos da Revista Observatório Social, da confi ança, não 

só dos pequenos, quanto de seus genitores. Em nenhum momento, na inocência 

da mesma forma bem peculiar da idade sequer se preocuparam os pequenos em 

perguntar aos seus genitores se podiam tirar as fotos, devem-se acrescer que seus 

genitores não foram consultados a respeito (...) (e-STJ fl s. 17-18 - grifou-se).

Ao fi nal, o Parquet pleiteou a condenação dos requeridos em obrigação de 

não fazer, qual seja, absterem-se de exibir as imagens dos menores fotografados 

na referida reportagem em sítios eletrônicos, além de indenizar cada criança 

fotografada, em valor a ser defi nido na fase de liquidação de sentença, pelos 

danos causados à sua imagem (e-STJ fl . 24).

O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ouro Preto/MG 

julgou procedente o pedido, arbitrando a indenização para cada menor no valor 
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certo de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais), correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos (e-STJ fl s. 1.973-1.991).

O Tribunal local manteve incólume a sentença de procedência (e-STJ fl s. 

2.199-2.200), nos termos da já mencionada ementa.

Os embargos declaratórios opostos (e-STJ, fl s. 2.249/2.265 e 2.267/2.289) 

foram rejeitados (acórdão de fl s. 2.309/2.313).

Nas razões do recurso especial de fl s. 2.316-2.356 (e-STJ), a Revista 

Observatório Social sustenta, em síntese, violação dos artigos 165, 267, I, VI, 

295, I, II e III, parágrafo único, I, II e III, 306, 331, §§ 2º, 3º e 8º, 405, § 1º, III, 

§ 2º, III e IV, 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973); 15, 

17, 201, V, 208, § 1º, 212 e 213, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e 186, 187 e 927 do Código Civil de 2002.

Sustenta, em síntese, que as condições da ação não estariam presentes, 

afronta à ampla defesa, ausência de fundamentação do acórdão recorrido, 

julgamento ultra petita e falta de confi guração de dano moral. Aduz que “a inicial, 

que sequer veio acompanhada da Revista objeto da ação, além de não descrever 

com precisão os fatos, não individualiza eventuais condutas e responsabilidades, 

não apresenta quais os danos sofridos, muito menos o valor” (e-STJ fl . 2.336), o 

que a tornaria inepta.

Marques Edilberth Casara sustenta em seu especial, em síntese, a 

ocorrência de afronta à Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça e aos 

artigos 8º, 165, 269, 300, 302, III, 331, § 2º, 332, 333, II, 348, 405, § 1º, III, § 

4º, 458, 460 e 535 do CPC/1973; 19 da Lei n. 7.347/1985; 143, caput e § 1º, do 

ECA e 186, 187, 927 e 944 do CC/2002.

Defende, nesse sentido, que as condições da ação não estão presentes, que 

houve contradição e omissão no acórdão recorrido, que houve julgamento ultra 

petita e que não houve confi guração de dano moral, pois não há subsunção do 

feito à Súmula n. 403 do Superior Tribunal de Justiça.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 2.484-2.508 e 2.510-2.534), 

e inadmitidos os recursos na origem (e-STJ, fl s. 2.560-2.570), ascenderam os 

autos por força de decisão proferida em agravo (e-STJ fl s. 2.710-2.711).

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, por meio do 

Subprocurador-Geral da República Sady d’Assumpção Torres fi lho opinou pelo 

não conhecimento dos recursos especiais nos termos da seguinte ementa:
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Recursos especiais. Suposta violação à Súmula 98/STJ. Conceito de tratado ou 

lei federal. Não enquadramento. Súmula 518/STJ. Suposta violação ao artigo 535 

do CPC/1973. Contradição, omissão ou obscuridade não verifi cadas. Julgamento 

ultra petita. Não ocorrência. Condições da ação. Subsunção do feito à Súmula 403/

STJ. Aplicação da Súmula 7/STJ. Pelo não conhecimento dos recursos especiais.

1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual 

contrariedade a atos normativos e enunciado sumular, por não estar 

compreendido na expressão lei federal, constante do artigo 105, III, a, da 

Constituição Federal. Inteligência do enunciado n. 518 da súmula do STJ.

2. Não se verifi ca a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/1973, porquanto 

o tribunal de origem exarou decisão de forma clara e sufi ciente, discutindo as 

matérias fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.

3. O acolhimento da pretensão deve ser extraído da interpretação lógico-

sistemática da peça inicial, medida que não implica julgamento ultra petita. 

No caso em análise, a condenação ao pagamento das indenizações decorre 

do debate sobre os recorrentes terem fotografado indevidamente os menores. 

Demais disso, não há qualquer violação quando a sentença, apoiada nos 

elementos de convicção dos autos, determina valor certo, ainda que o pedido 

inicial tenha sido genérico. Precedentes da Corte Superior de Justiça.

4. Em relação às condições da ação e subsunção do feito ao enunciado n. 403 

da súmula do STJ, a reforma do que decidido na instância ordinária demandaria, 

a toda evidência, o reexame do contexto fático-probatório, o que, como sabido, 

mostra-se vedado na estreita via do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da 

súmula do STJ.

5. Pelo não conhecimento dos recursos especiais (e-STJ fl . 2.728).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O recurso não merece 

prosperar.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n. 

2 e 3/STJ).

Passa-se a análise conjunta dos recursos especiais.

(i) Da alegada ocorrência de negativa de prestação jurisdicional

De início, quanto à suposta violação do artigo 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil de 1973, nas razões recursais há somente alegação genérica de 
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negativa de prestação jurisdicional, sem especifi cação das teses que supostamente 

deveriam ter sido analisadas pelo acórdão recorrido.

Ante a defi ciente fundamentação do recurso nesse ponto, incide a Súmula 

n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia: “É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia.”

A Corte local, por sua vez, além de rejeitar analiticamente as supostas 

nulidades processuais, assentou a existência de elementos aptos a ensejar o dever 

de reparação pelo dano, bem como o valor a ser pago e as razões para tanto, 

analisando todas as questões essenciais para dirimir a controvérsia.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial Enunciado 

Administrativo 3/STJ. Concurso público. Pretensão de nomeação. Ação 

mandamental. Ajuizamento depois da expiração do prazo de validade. 

Possibilidade. Descaracterização. Prestação jurisdicional incompleta. Julgamento 

contrário aos interesses da parte.

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à 

pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional 

tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça.

2. No caso, devidamente enfrentada e decidida a questão sobre a não 

confi guração da decadência do direito de propor ação mandamental quando 

a pretensão for de nomeação decorrente de concurso público, mas o prazo de 

validade deste houver expirado, não ultimados os cento e vinte dias legais.

3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.012.444/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.12.2017, DJe 

18.12.2017).

Ademais, o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos declaratórios, agiu 

corretamente por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 

embargado, fi cando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, 

que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

(ii) da falta de prequestionamento

A decisão recorrida não tratou do disposto nos artigos 3º, 8º, 131, 282, III, 

e IV, 165, 264, 267, I e VI, 269, IV, 283, 284, 295, I, II e III, parágrafo único, I, 
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II, III, 306, 331, §§ 2º e 3º, 332, 333, II, 405, 414, § 1º, 458, 208, § 1º, 212 e 213, 

§ 2º, do ECA e 186, 187 e 927 do Código Civil.

Desatendido, assim, o requisito do prequestionamento, nos termos da 

Súmula n. 211/STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 

a quo.”

Vale afastar, de pronto, eventual alegação de que contraditória a decisão ao 

concluir pela não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional ao mesmo 

tempo em que entende não prequestionados os dispositivos infraconstitucionais 

apontados como malferidos.

Isso porque tais dispositivos não foram e nem deveriam ter sido objeto de 

apreciação, fi cando evidente, em verdade, o intuito infringente da irresignação 

posta nos declaratórios, que englobaram temas não tratados nas razões de 

apelação, os quais, aliás, retratam inovação recursal.

(iii) do julgamento extra petita - art. 460 do CPC/1973

Não há falar em julgamento extra petita pelo simples fato de a decisão ter 

fi xado indenização líquida, muito embora formulado pedido ilíquido, tendo em 

vista a presença de elementos sufi cientes para tanto.

O Tribunal local assim se pronunciou quanto ao ponto:

(...) O apelado, na petição inicial, pleiteou a condenação dos dois recorrentes 

no pagamento de indenização por danos morais para cada criança cuja imagem 

fora exibida na reportagem veiculada pela segunda apelante em valor a ser 

defi nido em fase de liquidação de sentença por arbitramento. A indenização, na 

sentença, foi arbitrada em valor certo, R$ 27.120,00 para cada menor envolvido.

Ora, é evidente que não pode o valor ser encontrado por perito. Quem deve 

arbitrar é mesmo o julgador. E se não foi feito pedido certo quanto ao importe 

da reparação, resta impossível a existência do vício alegado. A preliminar é 

impertinente. Rejeito-a (fl . 2.097-v. - grifou-se).

O que pretendem os recorrentes, por vias transversas, é postergar a 

apuração do montante que efetivamente os recorridos fazem jus. E acerca do 

tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que “Não constitui julgamento 

extra petita a decisão que fi xa indenização líquida, embora formulado pedido 

ilíquido, quando presente elementos sufi cientes nos autos para a conclusão” 

(REsp 401.704/PR, Rel. Desembargador Convocado Honildo Amaral de 

Mello Castro, Quarta Turma, julgado em 25.8.2009, DJe 2.9.2009).
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A propósito, os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso especial. Pedido ilíquido. Sentença líquida. 

Possibilidade.

1. Não há nenhuma violação quando a sentença, apoiada nos elementos 

probatórios dos autos, determina valor certo, mesmo que o pedido tenha sido 

genérico.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.363.590/SC, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20.06.2017, DJe 30.06.2017 

- grifou-se).

Civil e Processual. Contrato de distribuição de produtos hospitalares. Ação de 

indenização e rescisão. Acórdão estadual. Nulidade não confi gurada. Pedido exordial 

de remessa da apuração para a fase de liquidação. Perícia realizada. (...) (...) II. 

Possível, dada a natureza da controvérsia discutida e do desenvolvimento da fase 

cognitiva, com colheita de diversas provas, notadamente a pericial, a fixação na 

sentença, de logo, do valor da indenização, ainda que, na inicial, em relação a uma 

das verbas, a autora tenha requerido que a apuração se desse na liquidação (...) 

(REsp 216.718/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 

6.6.2006, DJ 28.8.2006 - grifou-se).

Recurso especial. Ações de indenização conexas. Ausência de fundamentação 

quanto a um dos pleitos. Inocorrência. Pedido ilíquido. Acórdão líquido. 

Possibilidade. Dissídio jurisprudencial. Não confi guração.

1. (...) 2. É entendimento desta Corte que a formulação de pedido genérico, 

dependente de arbitramento, não impede desde logo o arbitramento judicial do valor 

indenizatório, quando houver nos autos elementos sufi cientes para tal conclusão, 

como ocorre in casu (v.g. REsp 423.120/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 

21.10.2002). 3. (...) (REsp 647.448/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, 

julgado em 2.8.2005, DJ 29.8.2005 - grifou-se).

Pedido ilíquido. Sentença líquida. O juiz pode desde logo arbitrar o valor da 

indenização se houver nos autos elementos sufi cientes para essa conclusão, ainda 

que o pedido tenha sido ilíquido. Recurso conhecido pela divergência, mas 

desprovido (REsp 423.120/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, 

julgado em 5.9.2002, DJ 21.10.2002 - grifou-se).

Ademais, não confi gura julgamento ultra petita a decisão proferida nos 

limites do pleito do autor e da resposta do réu, interpretando-se o pedido de 

forma lógico-sistemática de todo o exposto na petição inicial (AgInt no AREsp 

880.008/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado 

em 16.8.2016, DJe 26.8.2016).
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No mesmo sentido é o parecer ministerial:

(...) Também não prospera a tese dos recorrentes de nulidade da sentença 

e de julgamento ultra petita, pois “o pedido inicial deve ser interpretado em 

consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando 

em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o 

acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça 

inicial não implica julgamento extra petita” (REsp 1.365.999/PR, relator o Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.4.2015).

No caso em análise, a condenação ao pagamento das indenizações decorre do 

debate sobre os recorrentes terem fotografado indevidamente os menores. Nesse 

compasso, acresça-se que o fato de, na petição inicial, ter-se requerido o arbitramento 

do valor da indenização em fase de liquidação de sentença não impede que o 

juízo, ante a qualifi cação da controvérsia, proximidade e análise dos elementos de 

convicção, fi xe, na sentença, aludido montante. Dessa forma, tal circunstância não 

confi gura julgamento ultra petita e tampouco enseja declaração de nulidade (...) 

(e-STJ fl . 2.732 - grifou-se).

(iv) Da legitimidade ativa do Ministério Público

A questão relativa à legitimidade ativa do Ministério Público estadual 

para a propositura da ação foi analisada na sentença, sem, contudo, a devolução 

da matéria ao Tribunal de origem, que não apreciou a matéria que sequer foi 

alegada em embargos declaratórios, o que ensejou a preclusão, haja vista que ter 

sido suscitada apenas nas razões dos especiais, caracterizando inovação recursal.

A título de obiter dictum, válido mencionar que o Ministério Público 

tem legitimidade para tutelar os interesses individuais homogêneos, coletivos 

e difusos, especialmente relativos à infância, na forma do art. 201 do ECA, 

em particular quando presente um inegável interesse social relevante, como a 

incolumidade de crianças cujas imagens foram veiculadas sem a autorização dos 

genitores para fi ns comerciais e atreladas ao trabalho escravo. O bem jurídico 

tutelado, na hipótese o interesse de crianças, está atrelado à fi nalidade da própria 

instituição, em conformidade com os artigos 127 e 129, III, da Constituição 

Federal e arts. 1º e 5º da Lei n. 7.347/1985.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte em casos análogos: REsp 

1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.05.2016; 

AgRg no REsp 1.016.847/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 

DJe 7.10.2013; REsp 695.396/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 931.513/RS, Rel. Ministro Carlos 
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Fernando Mathias (Desembargador Federal Convocado do TRF 1ª Região, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 

25.11.2009, DJe 27.9.2010).

(v) Da proteção à imagem de menor conferida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente

O mérito recursal consiste em verificar a existência de dano moral 

compensável em razão de reportagem jornalística que identifica menores 

supostamente envolvidos em trabalho escravo na região conhecida por Mata dos 

Palmitos sem autorização dos pais.

Os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem 

de seu simples uso indevido, sendo prescindível, para tanto, a comprovação 

de efetivo prejuízo, porquanto in re ipsa, como se afere do teor da Súmula n. 

403/STJ: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não 

autorizada de imagem de pessoa com fi ns econômicos ou comerciais.”

O acórdão recorrido, ao analisar as peculiaridades fáticas da demanda, 

consignou, de forma expressa, a inexistência de autorização dos pais no uso de 

imagem de seus fi lhos menores na reportagem:

(...) A conduta antijurídica apontada aos apelantes consiste na publicação 

indevida das fotos dos menores sem a devida proteção e sem autorização de seus 

genitores ou responsáveis o que teria causado constrangimentos aos menores na 

comunidade em que residem. Os apelantes tinham o dever de zelar pela dignidade 

das crianças fotografadas, pondo-as a salvo da exibição vexatória da condição de 

trabalhador explorado na matéria por eles veiculada em reportagem jornalística 

veiculada pela segunda apelante.

Para que os apelantes se escusassem do dever de indenizar deveriam ter 

comprovado que as fotografias foram realizadas com autorização dos genitores 

dos menores e, ainda, que a veiculação delas tanto no meio físico quanto em sítio 

eletrônico ocorreu com a devida proteção, inviabilizando a identifi cação de cada 

uma delas, o que afastaria a prática de ato ilícito. Nada foi observado.

Ainda que se admita ter havido consentimento tácito para registro fotográfi co 

de alguns menores, tal consentimento não pode ser entendido como irrestrito e 

nem afasta o dever legal de proteção dos direitos das crianças. Veiculada a matéria 

jornalística denunciando a realização de trabalho infantil na comunidade Mata 

dos Palmitos, os registros fotográfi cos realizados para comprovar tal situação 

deveriam ter sido exibidos pelos recorrentes com a inclusão de tarja, de forma a 

evitar a identifi cação dos menores. A veiculação das imagens sem o devido cuidado 

constitui ato ilícito e enseja a reparação civil por danos morais.
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Logo, neste aspecto, o inconformismo é impertinente.

Relativamente ao segundo tema, o art. 5º, III, da Constituição da República, 

dispõe que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante e 

tal direito é irrenunciável. A característica da irrenunciabilidade, normalmente 

conferida pela doutrina aos direitos da personalidade, estejam eles expressos ou 

não pelo direito positivo, não guarda consonância com o sistema constitucional 

que admite restrições e limitações pontuais, muitas vezes advindas da própria 

autonomia privada do titular do direito, ou mesmo de outros interesses 

constitucionalmente relevantes.

Por outro norte, os artigos 3º e 5º da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem a proteção e os direitos do 

menor. E os artigos 15, 17 e 18 contêm normas protetivas do direito à imagem e 

à honra. (...)

Insista-se: a prova produzida não deixa dúvida quanto ter havido mesmo a 

exposição de fotografi a dos menores em veículo de comunicação social sem a 

devida proteção e sem autorização dos respectivos responsáveis o que causou 

danos às crianças que podem ser facilmente identifi cados.

A reparação pelo dano moral é mesmo devida. (...) A exibição de imagens 

dos menores não se deu de forma a preservar-lhes a identidade, demonstrando 

que os apelantes deixaram de agir com a diligência necessária, o que deve ser 

repudiado.

Sopesados os critérios, em especial a gravidade da lesão, entendo que o valor 

arbitrado, R$27.120,00, é razoável e proporcional. Portanto, novamente, não há 

como agasalhar o inconformismo (e-STJ fl s. 2.220-2.246 - grifou-se).

O Tribunal de origem, por sua vez, afi rmou que a reportagem envolveu 

várias crianças que foram induzidas a simular cenas de trabalho escravo infantil. A 

alegação de que as situações demonstradas seriam verdadeiras é indiferente, pois 

o dever de indenizar por dano ao direito à imagem de menor decorre do uso em 

si da imagem do vulnerável sem a anuência expressa do seu representante legal, 

o que, de fato, é ilegal. A situação descrita nos autos é violadora do direito à 

privacidade. Ademais, a imagem, por ser consectário da personalidade, constitui 

um direito irrenunciável, e seu uso indevido pode acarretar consequências 

nefastas ao desenvolvimento emocional dos envolvidos.

Ao fi m e ao cabo, explorar indevidamente a imagem de menor, vulnerável 

por natureza, importa no desrespeito ao princípio da proteção integral e do 

melhor interesse da criança, calcado no art. 227 da Constituição Federal.

Ademais, o artigo 17 do ECA é taxativo ao prever que “o direito ao 

respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 
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criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, 

da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. Do 

mesmo modo, o art. 18 assegura ser “dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

Válido mencionar, ainda, o teor do art. 143 do mesmo diploma:

É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam 

respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identifi car a 

criança ou adolescente, vedando-se fotografi a, referência a nome, apelido, fi liação, 

parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome (Redação dada pela 

Lei n. 10.764, de 12.11.2003 - grifou-se).

Aliás, interessante mencionar que a conduta análoga de divulgar, sem 

autorização devida, por qualquer meio de comunicação, fato ou fotografi a 

concernentes à criança ou adolescente aos quais se atribua ato infracional 

constitui, inclusive, crime (art. 247, §§ 1º e 2º, do ECA).

Há, portanto, expressa vedação da identifi cação de criança quando se 

notícia evento, especialmente de caráter ilícito, sem autorização dos pais, 

em reportagem veiculada tanto na internet, como por meio impresso. O fato 

é inexorável por ter sido demonstrado nos autos, sendo que os recorrentes 

admitem o uso da imagens, limitando-se a alegar que a situação seria concreta 

e condizente com a realidade, não logrando êxito, todavia, na demonstração de 

que teriam obtido a formal e indispensável autorização dos representantes legais 

dos menores para a divulgação das fotos.

Esta Corte vem entendendo que as ideias propagadas no âmbito 

jornalístico, ainda que sob o argumento de veiculação de fatos reais, não podem 

mitigar o dever de preservação da imagem de crianças ou adolescentes cujo 

desenvolvimento psíquico ainda está em formação (REsp 1.297.660/RS, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 16.10.2015).

A propósito, válido citar precedente da lavra da Ministra Nancy Andrighi 

quanto à divulgação da imagem de crianças e adolescentes em situações de 

contravenção, o que fere a sua sensível e peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento, atraindo a necessidade de uma proteção mais rígida quanto 

aos direitos desses indivíduos, além de constituir infração administrativa 

disciplinada pelo art. 247 do ECA:
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Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Violação de 

dispositivo constitucional. Descabimento. Embargos de declaração. Omissões. 

Inexistentes. Divulgação de imagem de adolescente em reportagem jornalística. 

Prática de ato infracional. Dano moral. Configurado. ECA e Convenção sobre 

Direitos da Criança. Princípio da proteção integral dos menores. Prioridade 

absoluta. Observância necessária.

1. (...) 4. A preservação da imagem e da intimidade dos menores, em tenra idade 

ou prestes a alcançar a maturidade, é refl exo do comando constitucional da sua 

proteção integral, com absoluta prioridade em assegurar seus direitos fundamentais 

(arts. 227, da CF/1988, 4º do ECA). 5. Independente do grau da reprovabilidade 

da conduta do menor, o Ordenamento Jurídico veda a divulgação de imagem de 

adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional, de modo a preservar a 

sensível e peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.

6. Recurso especial provido (REsp n. 1.442.083/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 21.09.2017, DJe 02.10.2017 - grifou-se).

No supramencionado precedente, a ilustre relatora registrou que

(...) a jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal 

de Justiça efetivamente prestigiam o princípio da proteção integral da criança e 

adolescente, previsto nos artigos 143 e 247 do ECA.

A Terceira Turma do STJ reconheceu a caracterização automática do abuso do 

direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem de menor 

morto, atribuindo-lhe autoria de ato infracional (AgRg no REsp 1.354.696/PR, DJe 

31.10.2014).

Em sintonia com esse entendimento, a Quarta Turma do STJ reconheceu 

existir ato ilícito decorrente da veiculação em matéria jornalística da imagem 

de adolescente que praticou roubo em casa lotérica (REsp 1.297.660/RS, DJe 

16.10.2015).

O Tribunal de origem, ao afastar a responsabilidade no particular porque 

os recorridos “apenas falaram a verdade sobre a conduta do menor em ato 

infracional”, contrariou o entendimento do STJ sobre a matéria e negou vigência 

ao art. 143, do ECA, razão pela qual deve ser reformado (...).

O dever de indenização, no caso concreto, não decorre apenas da não 

autorização, seja expressa ou tácita, do uso da imagem pelos genitores, mas 

também do fato de ultrapassar os limites do bom senso, tendo em vista que 

crianças, inegavelmente de origem humilde, foram obrigadas a segurar pedras 

pesadas a fi m de “demonstrar” que estariam submetidas a trabalho escravo, 

situação manifestamente aviltante e que desafi a a eticidade da conduta de 

divulgação da imagem alheia à realidade, com fi nalidade escusa e indevida, 

conduta inegavelmente repreensível.
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Em verdade, o objetivo da veiculação não pode ser moralmente reprovável, 

tal como expor, por interesse pessoal ou comercial, situação vexatória, no caso de 

menores, vulneráveis por natureza:

Direito à imagem. Modelo profissional. Utilização sem autorização. Dano 

moral. Cabimento. Prova. Desnecessidade. Quantum. Fixação nesta instância. 

Possibilidade. Embargos providos.

I - O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque direito 

de personalidade; patrimonial, porque assentado no princípio segundo o qual a 

ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia.

II - Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do 

próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da 

prova da existência de prejuízo ou dano, nem a conseqüência do uso, se ofensivo 

ou não.

III - O direito à imagem qualifica-se como direito de personalidade, 

extrapatrimonial, de caráter personalíssimo, por proteger o interesse que tem a 

pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em circunstâncias concernentes 

à sua vida privada.

IV - O valor dos danos morais pode ser fi xado na instância especial, buscando 

dar solução definitiva ao caso e evitando inconvenientes e retardamento na 

entrega da prestação jurisdicional (EREsp 230.268/SP, Rel. Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, julgado em 11.12.2002, DJ 4.8.2003).

É inegável que as crianças não dispõem de pleno discernimento para 

exteriorização de sua vontade, motivo pelo qual é dever-poder dos pais garantir 

a proteção integral de seus interesses, por expressa previsão constitucional no 

art. 229, que prevê o “dever de assistir, criar e educar os fi lhos menores”.

O entendimento das instâncias ordinárias está respaldado em abalizada 

doutrina que, ao tratar dos deveres de criação e assistência ao fi lhos assenta que:

(...) A criação está diretamente ligada ao suprimento das necessidades 

biopsíquicas do menor, o que a atrela à assistência, ou seja, à satisfação das 

necessidades básicas, tais como, cuidados na enfermidade, orientação moral, 

o apoio psicológico, as manifestações de afeto, o vestir, o abrigar, o alimentar, o 

acompanhar física e espiritualmente. (Ana Carolina Brochado Teixeira. Família, 

Guarda e Autoridade Parental, Renovar, 2005, pág. 135 - grifou-se)

(vi) Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento aos recursos especiais.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.642.118-SP (2016/0221382-3)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Relator para o acórdão: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás

Advogado: Gabriel Netto Bianchi e outro(s) - DF017309

Advogados: Isabel Luiza Rafael Machado dos Santos e outro(s) - 

DF028583

Daniel Froes Souza - DF045045

Charles Mauricio dos Santos Luz e outro(s) - DF052608

Gregory Filipe Martins Dutra - DF040980

Recorrido: Telefônica Brasil S.A

Advogados: Marina Xavier Bruno de Sousa - RJ104204

Igor Bimkowski Rossoni - RS076832

Renata Farias Araújo e outro(s) - SP294166A

Carlos Eduardo Baumann - SP107064

Carlos Alexandre Guimarães Pessoa - SP288595A

Interes.: Tele Sudeste Celular Participações S A

Interes.: Telesp Celular Participações S A

EMENTA

Recurso especial. Direito Empresarial. Ação regressiva. 

Condenação ao pagamento de diferença de ações. Debêntures 

conversíveis em ação preferencial. Aumento de capital social. Cisão 

parcial. Dívidas próprias de natureza societária. Recurso especial 

provido.

1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de ação de 

regresso para ressarcimento de condenação suportada exclusivamente 

por empresa cindidida contra a empresa que absorveu parcela de seu 

patrimônio líquido.

2. Para admissão da ação de regresso não se discute a 

responsabilidade solidária por dívidas, mas tão somente a titularidade 

da obrigação na condição de devedor.
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3. A transmissão das obrigações da empresa cindida é, em regra, 

objeto de livre contratação entre as empresas, desde que satisfeitas as 

condições legais estabelecidas de forma distinta para as obrigações 

cíveis e aquelas de natureza societária, interna corporis.

4. Inexistindo anuência de todos os acionistas, inclusive aqueles 

sem direito a voto (art. 229, § 5º, da LSA) quanto à atribuição de 

proporção societária diferenciada, a obrigação de emissão das ações 

decorrentes de opção de debenturistas é obrigação eminentemente 

societária, a qual somente seria cumprida mediante a emissão de ações 

correspondentes pelas empresas cindendas.

5. In casu, não houve a referida deliberação, de modo que a 

empresa cindenda é devedora da obrigação, que foi convertida 

em perdas e danos e suportada integralmente pela cindida, sendo, 

portanto, devida a recomposição proporcional ao patrimônio líquido 

por ela absorvido.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Presidente), que lavrará 

o acórdão.

Vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrighi.

Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze os Srs. Ministros 

Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator p/Acórdão

DJe 20.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, com fundamento no 
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art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

Cobrança. Reembolso parcial de dívida paga pela Telebrás. Pretensão de 

recebimento de parte da dívida de uma das empresas resultantes de cisão 

parcial da autora. Obrigação assumida antes da cisão. Ausência de prova de 

provisionamento das contingências passivas. Descabimento. Inexistência de 

solidariedade. Recurso não provido.

Autora cindida. Criação de novas empresas de telefonia. Solidariedade 

inexistente. Na cisão parcial, a regra é a solidariedade pelas obrigações assumidas 

antes da cisão.

Exceção constante do documento “Justificação da Administração do 

Telecomunicações Brasileiras S.A - Telebrás para a cisão parcial de seu patrimônio 

e respectiva criação de doze novas sociedades”. Cláusula válida.

Inexistência de prova de provisionamento das contingências passivas. 

Cobrança indevida.

Negado provimento ao recurso de apelação (e-STJ fl . 1.046).

Em suas razões recursais (e-STJ fl s. 1.140-1.160), a recorrente aponta, 

além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 229, § 1º, e 233 da 

Lei n. 6.404/1976, alegando, em síntese, que a empresa resultante de cisão 

parcial responde solidariamente pelas obrigações provenientes de título judicial 

constituído após o ato de cisão, mesmo tendo origem em negócio jurídico 

anterior.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 1.218-1.245), e inadmitido o 

recurso na origem, determinou-se a reautuação do agravo como recurso especial 

para melhor exame da matéria (AREsp n. 970.917/SP).

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: O recurso não merece prosperar.

Consta dos autos que a ora recorrente (Telebras) ajuizou ação de cobrança 

contra Tele Sudeste Celular Participações S.A. (empresa do Grupo Vivo) alegando 

ser a requerida solidariamente responsável pelo adimplemento de parte 

da condenação que lhe foi imposta em outra demanda judicial, na qual se 

reconheceu o direito da autora daquela contenda ao recebimento de diferenças 
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equivalentes a R$ 5.269.112,39 (cinco milhões, duzentos e sessenta e nove mil, 

cento e doze reais e trinta e nove centavos).

A referida condenação, em apertada síntese, origina-se do fato de que: a) 

em 9.7.1990, foi requerida a conversão de 130 (cento e trinta) debêntures em 

ações preferenciais da Telebras pelo preço de emissão estabelecido no aumento 

de capital determinado pela AGE de 7.6.1990, e b) na pendência de solução 

judicial a respeito do aumento de capital deliberado em assembleia, foi requerida 

a conversão dos títulos pelo preço unitário do dia do pedido, resguardando-se o 

direito ao recebimento das diferenças quando da homologação da AGE.

Com a homologação do aumento de capital em 14.4.1998, a ora recorrente 

foi acionada judicialmente e condenada ao pagamento de diferenças equivalentes 

ao valor de 8.142.714 (oito milhões, cento e quarenta e duas mil, setecentas e 

quatorze) de ações preferenciais da Telebras.

A recorrente afirma que até 5 de janeiro de 1998 era a controladora 

(holding) de 28 (vinte e oito) empresas operadoras de telecomunicações no 

país – 27 (vinte e sete) de telefonia fi xa e 1 (uma) de longa distância –, cada uma 

delas com personalidade jurídica própria.

Aduz que o Ministério das Comunicações, com amparo na Lei n. 

9.295/1996, editou a Portaria n. 782, de 15 de dezembro de 1997, autorizando a 

Telebras a constituir 26 (vinte e seis) novas sociedades subsidiárias para assumir 

a exploração do Serviço Móvel Celular, empresas efetivamente constituídas em 

5 de janeiro de 1998 mediante cisão parcial das operadoras de telefonia fi xa.

Defende que, com a cisão parcial das empresas operadoras de telefonia fi xa 

e a constituição das novas sociedades subsidiárias que assumiram a exploração 

do serviço móvel celular, os ativos e passivos relacionados com esse tipo de 

serviço foram repassados às novas exploradoras.

Prossegue relatando que, na assembleia geral extraordinária realizada em 

22 de maio de 1998, os acionistas da Telebras deliberaram pela criação de 12 

(doze) novas sociedades (empresas controladoras) mediante cisão parcial de seu 

patrimônio, para as quais foi vertida a quase totalidade de seu acervo líquido, 

fi gurando entre elas a ora recorrida (Tele Sudeste Celular Participações S.A.).

Salienta que,

(...)

No valor do acervo líquido cindido, dentre outros ativos constantes do Laudo 

de Avaliação, foram incluídas todas as participações acionárias que a Telebrás 
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possuía nas 54 (cinqüenta e quatro) empresas operadoras, as quais foram 

transferidas para as 12 (doze) novas Companhias controladoras, agrupadas por 

região, nas quais o acionista majoritário, detentor da maioria do capital votante, 

passou a ser a União (e-STJ fl . 8).

Também informa que o modelo de reestruturação e desestatização das 

empresas federais de telecomunicações, concebido em consonância com as 

Leis n. 9.295/1996 e 9.472/1997, previa a extinção da Telebras, o que ainda não 

ocorreu apenas em razão da necessidade de alocação de seus empregados nos 

quadros da Anatel.

Sustenta, assim, que por não mais deter a função de controle do Sistema 

Telebras e não mais possuir ativo operacional, sobressai a responsabilidade 

solidária das novas sociedades constituídas de acordo com o estabelecido no 

respectivo instrumento de justifi cação, na proporção da contingência a elas 

alocada.

O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente o 

pedido sob o entendimento de que: a) o parágrafo único do art. 233 da Lei n. 

6.404/1976 permite a determinação de quais obrigações serão assumidas pela 

nova empresa e quais permanecerão sob a responsabilidade da empresa cindida, 

sem o estabelecimento de solidariedade; b) no caso vertente, o laudo de avaliação 

que confere arrimo à cisão empresarial destaca explicitamente que “não foram 

transferidas quaisquer provisões para contingências da Companhia para as 

novas sociedades, em virtude do fato de que inexistiam provisões desta natureza 

originadas na própria companhia” (e-STJ fl . 890); c) não merece guarida a ação 

de regresso pelo pagamento de condenação imposta por obrigação assumida 

antes da cisão parcial e sem a provisão de fundos destinados a esse fi m e d) a 

alegada solidariedade veio assentada em itens da justifi cação posteriormente 

alterados em assembleia.

Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou 

provimento ao recurso de apelação invocando os mesmos fundamentos da 

sentença de primeira instância.

Nos termos do parágrafo 1º do art. 229 da Lei n. 6.404/1976, havendo 

cisão parcial, ou seja, sem extinção da sociedade cindida e versão de apenas 

parte do seu patrimônio, “a sociedade que absorver parcela do patrimônio da 

companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da 

cisão”, sem prejuízo do disposto no art. 233 do mesmo diploma legal.
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Ao tratar dos direitos dos credores na hipótese de cisão empresarial, o art. 

233 da Lei n. 6.404/1976 dispõe:

Ar t. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações 

da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que 

absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis 

apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou 

com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se 

opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifi que a sociedade 

no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão. 

(grifou-se)

A regra, portanto, é a de que, na cisão parcial, há solidariedade entre a sociedade 

cindida e aquelas que receberam parte do seu patrimônio para as obrigações anteriores 

à data da operação, limitada ao valor do patrimônio vertido, admitindo-se, contudo, 

estipulação diversa no respectivo instrumento, no sentido de determinar sobre quais 

obrigações recairá a solidariedade.

A esse respeito, Fábio Ulhoa Coelho leciona:

(...)

Na cisão, a sucessão deve ser negociada entre as sociedades participantes da 

operação. Desse modo, cada sociedade responde, após a operação, pelas obrigações 

que lhe forem transferidas. Omissos os documentos da cisão total relativamente 

a certa obrigação da cindida, cada uma das sociedades receptoras responde na 

proporção do patrimônio recebido (LSA. art. 229, § 1º). Essas são, contudo, regras 

para a disciplina de eventual regresso. O credor da sociedade parcialmente 

cindida continua podendo demandá-la, a despeito da distribuição de passivo 

negociada na cisão. De fato, para proteger os interesses dos credores cíveis 

da cindida, estabelece a lei a solidariedade entre as sociedades participantes 

da operação. No caso de cisão total, as sociedades para as quais os bens da 

cindida foram vertidos são solidárias, pelas obrigações da pessoa jurídica extinta 

(LSA, art. 233, caput). Na parcial, a sociedade cindida e aquela para a qual verteu 

bens respondem solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. A 

estipulação, nos instrumentos de cisão, de que a sociedade para a qual houve versão 

patrimonial não responde senão pelas obrigações expressamente transferidas não é 

efi caz contra o credor da cindida que, nos 90 dias seguintes à publicação dos atos 

de cisão opuser-se à ressalva da solidariedade (LSA, art. 233, caput e parágrafo 
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único). (Curso de direito comercial, v. 2: direito de empresa - 16. ed., São Paulo: 

Saraiva, 2012, pág. 520)

A propósito desse tema, vale também conferir os seguintes julgados do 

Superior Tribunal de Justiça:

Recurso especial. Direito Empresarial e Processual Civil. Embargos de terceiro. 

Penhora de bens para garantia da ação de execução. Cisão parcial da empresa 

devedora. Aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas. Solidariedade 

passiva entre a empresa cindida e a resultante da cisão.

(...)

3. Possibilidade de ser excepcionada a regra da solidariedade passiva entre 

as empresas na cisão parcial mediante a estipulação de cláusula expressa no 

protocolo de cisão acerca das responsabilidades sociais da empresa cindida e da 

resultante da cisão.

4. Nessa hipótese, pode haver o repasse às sociedades que absorveram o 

patrimônio da cindida apenas das obrigações que lhes forem expressamente 

transferidas, afastando a solidariedade passiva relativamente às obrigações 

anteriores à cisão.

5. Necessidade, porém, de cláusula expressa no pacto de cisão na forma do art. 

233, e seu parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976.

6. Não reconhecimento, no caso dos autos, pelas instâncias de origem da 

existência de cláusula de exclusão da solidariedade passiva no pacto de cisão. 

Súmulas 05 e 07 do STJ.

7. Precedente específi co desta Corte.

8. Recurso especial desprovido. (REsp 1.396.716/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015).

Ação civil civil pública. Participação financeira em empresa de telefonia. 

Emissão de ações Telebrás/Telemat. Escolha arbitrária. Alegação de prejuízo aos 

compradores. Legitimidade do Ministério Público e da Brasil Telecom. Prejuízos 

que, se existentes, decorreram da fl uidez do mercado de valores mobiliários. 

Improcedência do pedido.

(...)

3. Excepciona-se a regra da solidariedade na cisão parcial de sociedade 

anônima, em havendo estipulação em sentido contrário no protocolo de cisão 

acerca das responsabilidades sociais, podendo, nessa hipótese, haver repasse às 

sociedades que absorveram o patrimônio da cindida, apenas das obrigações que 

lhes forem expressamente transferidas, circunstância que afasta a solidariedade 

relativamente às obrigações anteriores à cisão.
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4. No caso de haver, no protocolo de cisão, estipulação restritiva da 

solidariedade entre a cindida e as incorporadoras, deve-se garantir aos credores 

da companhia a oposição de impugnação, se exercido tal direito no prazo de 90 

(noventa) dias, mediante notifi cação à sociedade devedora (§ único do art. 233).

5. Porém, relativamente a credores com títulos estabelecidos depois da 

cisão parcial, mas relativos a negócios jurídicos anteriores à operação, descabe 

a aplicação do § único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976, que excepciona a 

solidariedade entre a cindida e as companhias que absorveram o patrimônio.

6. Consequentemente, considerando que os alegados créditos ora tratados na 

demanda ainda não existiam por ocasião da cisão, mas originados de obrigações 

anteriores, há de ser rejeitada a tese de ilegitimidade da Brasil Telecom S/A para 

responder por obrigações decorrentes de contratos celebrados pela Telemat.

7. O alegado prejuízo experimentado pelos compradores de linhas telefônicas - 

não demonstrado nos autos -, que receberam ações da Telemat, no lugar de ações 

da Telebrás, decorreu de fl utuações naturais do mercado de capitais, devendo ser 

julgado improcedente o pedido deduzido na ação civil pública.

8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 753.159/MT, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.4.2011, DJe 29.4.2011).

Nesse último precedente citado, sobretudo em razão de ser conferido o 

direito de opor-se a eventual estipulação restritiva da solidariedade somente a 

quem ostenta a posição de credor da companhia cindida, característica sem a 

qual faltará legitimidade e interesse para a oposição a que se refere o parágrafo 

único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976, entendeu o órgão colegiado que,

(...) relativamente a credores com títulos estabelecidos depois da cisão 

parcial da empresa, mas relativos a negócios jurídicos anteriores à operação, 

descabe a aplicação do § único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976, que excepciona 

a solidariedade entre a cindida e as companhias que absorveram o patrimônio.

No mesmo sentido:

Processo Civil. Recurso especial. Acidente automobilístico. Ação de indenização. 

Cisão parcial da companhia-ré. Requerimento de citação da sucessora. Apuração 

da responsabilidade. Decisão que se confunde com o mérito. Acórdão que exclui 

a empresa que adquiriu o patrimônio cindido. Equívoco. Reforma.

1. Na cisão parcial, a companhia que adquire o patrimônio da cindida sucede-a, 

por disposição de lei, nos direitos e obrigações. Essa sucessão se dá quanto aos 

direitos e obrigações mencionados no ato da cisão, em caso de cisão parcial, ou 

na proporção dos patrimônios transferidos mesmo sobre atos não relacionados, 

na hipótese de cisão com extinção.
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2. Apurar se a hipótese é de cisão parcial ou cisão com extinção, bem como 

verifi car se a obrigação pleiteada no processo está incluída no bojo do patrimônio 

transferido, é matéria de mérito que deve ser apreciada pelo juízo no momento 

da prolação da sentença.

3. O STJ vem se posicionando no sentido de considerar insubsistente a cláusula 

de exclusão de solidariedade aposta no instrumento de cisão, nos termos do art. 

233, § 1º, da Lei das S/A, quanto a credores cujo título não tiver sido constituído 

até o ato de cisão, independentemente de se referir a obrigações anteriores.

4. A sucessão disposta na Lei das Sociedades Anônimas quanto às obrigações 

relacionadas ao patrimônio transferido comporta-se, quanto ao processo, da 

mesma forma que a alienação do objeto litigioso, de modo que não se pode opor 

à inclusão da sucessora no pólo passivo o princípio da estabilidade da demanda.

5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.294.960/RJ, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.4.2012, DJe 26.4.2012).

Comercial. Recurso especial. Cisão parcial. Crédito anterior à operação 

reconhecido posteriormente. Art. 233, parágrafo único da Lei n. 6.404/1976. 

Transferência de encargos. Inefi cácia em relação a credor que, à época, não podia 

se opor.

1. O patrimônio social constitui, via de regra, a garantia dos credores da pessoa 

jurídica. Com a cisão, ocorre transferência da totalidade ou de uma parcela 

do patrimônio da sociedade cindida para outras sociedades, fato que reduz a 

garantia dos credores da sociedade original.

2. No caso de cisão total, as sociedades assim originadas respondem, em 

solidariedade, pelas obrigações da companhia que se extingue (artigo 233).

3. Tratando-se de cisão parcial, via de regra, também prevalece a solidariedade, 

a menos que no ato de reestruturação societária exista disposição em sentido 

contrário. Neste caso, tendo sido afastada a solidariedade entre a sociedade 

cindida e as sociedades que vierem a absorver parcela do patrimônio cindido, 

os credores anteriores à cisão podem se opor à estipulação de ausência de 

solidariedade com relação a seus créditos, mediante o envio de notifi cação à 

sociedade no prazo de 90 dias a contar da publicação dos atos da cisão.

4. Em relação aos credores com títulos constituídos após a cisão, mas 

referentes a negócios jurídicos anteriores, não se aplica a estipulação qua afasta a 

solidariedade, já que, à época da cisão, ainda não detinham a qualidade de credor 

e, portanto, não podiam se opor à estipulação. Somente esta interpretação do art. 

233, parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976 garante tratamento igualitário entre 

todos os credores da sociedade cindida.

5. Recurso especial improvido. (REsp 716.132/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 2.8.2005, DJ 19.9.2005).
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Na hipótese, entretanto, não se discute a aplicação de estipulação restritiva da 

solidariedade contra o credor – que optou por ajuizar a demanda contra a sociedade 

cindida (Telebras) e já teve a sua pretensão satisfeita –, mas a viabilidade da ação de 

regresso contra a nova sociedade constituída, proporcionalmente à contingência que 

lhe foi alocada (2,42% do acervo líquido), sendo, pois, perfeitamente válida eventual 

cláusula de afastamento da solidariedade.

O cerne da questão, na espécie, não diz respeito à relação jurídica existente 

entre credor e as empresas resultantes do ato de cisão, mas à relação destas no 

tocante ao exercício de eventual direito de regresso.

Sob tal premissa, verifi cou o magistrado de piso, após detida análise da 

prova documental, que os termos da justifi cação, afastando a responsabilidade 

solidária, imputava exclusivamente à sociedade cindida (Telebras) o dever 

de arcar com as obrigações de qualquer natureza, ressalvada a existência de 

contingenciamento prévio para as novas sociedade constituídas.

Confi ra-se, a propósito, o seguinte excerto da sentença de primeiro grau de 

jurisdição:

(...)

No caso em tela, a Autora busca sustentar a sua pretensão com base no 

item 6.1 da justificação da cisão (fls. 72), onde consta a previsão de que as 

obrigações de qualquer natureza, oriundas de até a data da cisão seriam de sua 

responsabilidade, ao menos que houvesse provisão expressa nos documentos 

que instruem o laudo de avaliação, o que geraria responsabilidade às novas 

empresas.

Analisando, entretanto, o documento de fl s. 85, é de se concluir que a empresa 

responsável pela elaboração do laudo de avaliação que deu sustentação à cisão 

destaca explicitamente que com relação ao referido item 6.1 da Justifi cação: “não 

foram transferidas quaisquer provisões para contingências da Companhia 

para as novas sociedades, em virtude do fato de que inexistiam provisões desta 

natureza originadas na própria companhia.” (Grifos nossos)

Destarte, a pretensão de buscar por meio desta ação o regresso pelo 

pagamento da condenação imposta por uma obrigação assumida antes da 

ocorrência da cisão e sem a provisão de fundos para tanto, não merece acolhida.

Ademais, a solidariedade das obrigações da Ré para com a Autora deve ser 

afastada uma vez que a Autora fundamenta seu pedido em itens da Justifi cação 

(6.2 e 6.3), que foram alterados quando da 76ª Assembléia Geral Extraordinária e 

tomaram a seguinte redação (fl s. 48/49):
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6.2. A partir da aprovação da cisão pela Assembléia Geral Extraordinária 

a que se refere o item 7.6 abaixo, caberão respectivamente a cada uma 

das doze novas sociedades, na forma do disposto no artigo 229, § 1º, da 

Lei n. 6.404/1976, todos os direitos e obrigações referentes a cada uma 

das parcelas de patrimônio a elas vertidas, cabendo à TELEBRÁS todos os 

direitos e obrigações referentes à parcela remanescente do patrimônio, 

sem solidariedade entre a TELEBRÁS e cada uma das novas sociedades 

nem solidariedade destas últimas entre si.

6.3. Se, em virtude da solidariedade legal perante terceiros, a Telebrás ou 

qualquer das sociedades criadas em decorrência da cisão parcial da Telebrás 

for demandada a liquidar obrigação que tiver fi cado sob a responsabilidade 

da Telebrás ou de outra sociedade também criada em decorrência da cisão, 

a demandada terá o direito de exigir que a sociedade responsável pela 

liquidação daquela obrigação disponha de recursos necessários à sua 

liquidação.

É de se notar, portanto, que, por qualquer ângulo de análise, não há 

responsabilidade da Ré em arcar com a condenação judicial suportada pela 

Autora ante uma obrigação assumida antes da cisão e muito menos a sua 

solidariedade obrigacional por fato ocorrido antes da efetivação da cisão, já que 

o dever de converter as debêntures da empresa Liberal iniciou-se em 18 de abril 

de 1991, o descumprimento da conversão ocorreu em 14 de abril de 1998 e a 

aprovação da cisão somente se aperfeiçoou em 22 de maio de 1998.

Patente, pois, a improcedência ao pedido (e-STJ fl s. 890-891 - destaques no 

original).

Sob a mesma perspectiva, ressaltou a Corte local:

(...) No caso presente, o que se verifica é que as obrigações objeto deste 

feito foram constituídas antes da aprovação da cisão parcial, o que somente 

ocorreu em 22 de maio de 1998. A ação judicial referente ao cumprimento dessa 

obrigação foi proposta em agosto de 1999.

Repita-se: a obrigação foi constituída antes da aprovação da cisão parcial da 

Telebrás, pouco importando, para fi ns ressarcitórios, que essa obrigação tenha 

sido declarada em momento posterior.

Aplicando-se as disposições contratuais e legais acima mencionadas, verifi ca-

se que o item 6.1 da Justifi cação estipula que todas as obrigações de qualquer 

natureza serão de responsabilidade exclusiva de Telebrás, o que, por si só, justifi ca 

a rejeição da pretensão inicial.

Além disso, a exceção contida nesse mesmo item estipula responsabilidade 

solidária entre a Telebrás e as empresas que se originaram dessa cisão, caso 

as contingências passivas tenham sido expressamente provisionadas. No caso 
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presente, não houve provisão dessa contingência. A mera anotação da existência 

de debêntures em lançamento contábil é insuficiente para caracterização do 

provisionamento expresso. Provisionamento não houve. Também não houve 

insurgência por parte do credor.

Por seu turno, o § 1º do art. 229, da Lei n. 6.404/75 estipula a responsabilidade 

incidente sobre direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. Como já dito, 

não houve provisionamento. No caso presente, há a incidência do parágrafo único 

do art. 233, da mesma lei, assumindo a ré apenas as obrigações que lhe foram 

transferidas.

Em síntese: a pretensão inicial não encontra justifi cativa na lei ou no contrato, 

de forma que a pretensão recursal deve ser rejeitada (e-STJ fl s. 1.050-1.051 - 

grifou-se).

Cabe aqui anotar que as posteriores alterações de conteúdo de alguns dos 

itens do termo de justifi cação, ao contrário do sustentado pelo magistrado de 

primeira instância, em nada modifi cam a solução da presente controvérsia, pois 

dizem respeito à parcela remanescente do patrimônio em poder da sociedade 

cindida.

Também não passou despercebido o fato de que, à época da cisão, ainda 

não havia sequer sido ajuizada a ação que deu origem ao débito objeto do 

pedido de regresso que ora é formulado, o que torna impossível, segundo a 

recorrente, que houvesse previsão dos valores em litígio nos documentos anexos 

ao laudo de avaliação.

No entanto, prevendo a legislação correlata que o “ato de cisão parcial 

poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da 

companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem 

transferidas”, bem como que, no caso vertente, houve expressa negociação nesse 

sentido, de modo a afastar a aplicação da regra geral, impõe-se averiguar a 

viabilidade da ação de regresso, que não se confunde, repita-se, com a existência 

de solidariedade perante credores com créditos constituídos após a cisão, de 

acordo com as disposições constantes do instrumento de justifi cação, que assim 

dispôs:

6.1. Para todos os fi ns e efeitos, as obrigações de qualquer natureza, inclusive 

mas sem limitação, de natureza trabalhista, previdenciária, civil, tributária, 

ambiental e comercial, referentes a atos praticados ou fatos geradores 

ocorridos até a data da aprovação da cisão parcial, inclusive, permanecerão 

de responsabilidade exclusiva da TELEBRÁS, com exceção das contingências 

passivas cujas provisões tenham sido expressamente consignadas nos documentos 
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anexos ao laudo de avaliação relativos a cada nova sociedade, hipótese em que, 

caso incorridas, as perdas respectivas serão suportadas pelas Telebrás e pela nova 

sociedade em questão, na proporção da contingência a elas alocada (e-STJ fl . 128 

- grifou-se).

Verifi ca-se, pois, que, no termo de justifi cação, a recorrente assumiu a 

responsabilidade exclusiva pelas obrigações passivas de qualquer natureza 

referentes a atos praticados ou fatos geradores ocorridos até a data da aprovação 

da cisão parcial, ressalvadas aquelas cujas provisões tivessem sido expressamente 

consignadas nos documentos anexos ao laudo de avaliação.

A viabilidade da ação de regresso, em tais circunstâncias, dependeria 

da comprovação inequívoca de provisões expressamente consignadas nos 

documentos anexos ao laudo de avaliação, o que não ocorreu, conforme atesta a 

empresa de auditoria responsável pela elaboração do referido laudo:

(...)

Esclarecemos, outrossim, tendo em vista o disposto no item 6.1 da Justifi cação 

acima referida, que não foram transferidas quaisquer provisões para contingências 

da Companhia para as novas sociedades, em virtude do fato de que inexistiam 

provisões desta natureza originadas na própria Companhia (e-STJ fl . 154 - grifou-

se).

Entende-se, ademais, em consonância com a compreensão exarada no 

acórdão recorrido, que a simples anotação da existência de debêntures em 

lançamento contábil não se mostra sufi ciente aos fi ns aqui propostos, sem 

que haja a respectiva provisão de recursos destinados à cobertura de possíveis 

encargos decorrentes desses títulos.

No tocante à alegação de que a referida provisão consta expressamente do 

laudo de avaliação, na conta intitulada “Outros Recursos Capitalizáveis Conv. 

Debêntures Impugnadas”, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7/

STJ, que impede o reexame do contexto fático-probatório dos autos em recurso 

especial.

Quanto ao dissídio sustentado, o recurso também não pode ser conhecido 

em razão da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, haja 

vista que os precedentes indicados como paradigmas tratam da solidariedade 

perante credores com créditos constituídos após a cisão empresarial, matéria 

que não guarda semelhança com o tema ora debatido – viabilidade da ação de 

regresso contra a nova sociedade constituída.
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras fundamentado nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se apontou a violação dos arts. 

229 e 233 da Lei n. 6.404/1976.

Em preciso voto, o Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, ao analisar a 

viabilidade de propositura da ação de regresso pela Telebras contra a Telefônica 

Brasil S.A., sublinhou a desvinculação da pretensão com a tese jurídica de 

responsabilidade solidária estabelecida nos termos do art. 233 da Lei n. 

6.404/1976 - Lei de Sociedades Anônimas. De fato, uma vez que a demanda 

regressiva destina-se a buscar, entre os codevedores ou contra o sujeito passivo da 

obrigação, a reparação da dívida assumida exclusivamente por um responsável, o 

que se debate nestes autos é a própria titularidade passiva da obrigação.

Nesse ponto, como bem advertiu o Relator Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, a questão posta em debate não se confunde com aquela tradicionalmente 

travada no âmbito das ações de complementação de ações decorrentes da 

subscrição de ações correspondentes aos contratos de participação fi nanceira, 

comuns no âmbito do sistema de telefonia. Isso porque, naquelas hipóteses, o 

debate fi cou restrito à aferição da legitimidade passiva das empresas sucessoras 

fundamentada justamente na previsão do art. 233 da LSA, passando ao largo 

do debate acerca da titularidade da dívida. Assim, a legitimidade passiva fi cou 

reconhecida tão somente em decorrência da compreensão de que a ressalva 

contratual à responsabilidade solidária não poderia ser oposta ao credor cujo 

crédito somente seria constituído após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória proferida no bojo daquelas demandas e, por essa razão - 

inexistência de crédito constituído -, não seria exigível a oposição do credor à 

cláusula de exclusão de responsabilidade.

Vale rememorar que, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 

n. 1.322.624-SC, julgado mediante a sistemática dos recursos repetitivos pela 

Segunda Seção, o então Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, assim 

concluiu seu voto:
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Logo, a limitação de responsabilidade constante no ato de cisão não abrange 

este crédito.

Observe-se que essa conclusão é extraída sem necessidade de exegese das 

cláusulas do instrumento de cisão societária, pois basta considerar o fato notório de 

que o crédito da complementação de ações não estava constituído na data da cisão.

Assim, rejeita-se a alegação de legitimidade passiva exclusiva da Telebrás.

Por essa via, tratando-se a hipótese dos autos de debate jurídico novo no 

âmbito desta Corte Superior, importa se defi nir os limites da liberdade negocial 

na transferência de obrigações societárias na cisão parcial de empresas, a fi m 

de se estabelecer quais obrigação foram efetivamente objeto de negociação 

no caso concreto. Isso porque a cisão envolve duas classes de obrigações, a 

saber, as decorrentes do vínculo societário que agrega os acionistas, obrigações 

tipicamente societárias, e aquelas advindas da apuração do patrimônio líquido da 

sociedade cindida, obrigações cíveis lato sensu, cujo tratamento legal dispensado 

não parece único.

Nos termos do art. 229, § 1º, da LSA, verifi ca-se que haverá indiscutível 

sucessão de direitos e obrigações relacionados no protocolo de cisão. Com efeito, 

da cisão decorrerá o aumento de capital da empresa destinatária, que absorverá 

a parcela do patrimônio líquido cindido a título de integralização das ações 

subscritas em benefício dos sócios da empresa cindida. Assim, há um completo 

entreleçamento do quadro societário das empresas em negociação.

A propósito, lembra Modesto Carvalhosa que é esse entrelaçamento de 

quadro societário a característica essencial do instituto da cisão, incorporado 

pelo ordenamento jurídico, pela primeira vez, na atual Lei de Sociedades 

Anônimas. Segundo sua lição (Comentários à Lei de Sociedade Anônimas. v. 

4, t. I, 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 324-325 - sem destaques no 

original):

No diploma de 1940 não constava nenhum dispositivo sobre o negócio de 

cisão, restringindo-se o art. 152 às matérias de fusão e de incorporação. Não 

obstante o negócio de cisão, dentro do princípio fundamental do direito privado, 

de que é permitido contratar sempre que a lei não o proíba, já vinha sendo 

incipientemente praticado sob diversas modalidades e formas. Apesar disso, não 

chegavam tais práticas a confi gurar efetivamente a cisão. [...] Faltava, com efeito, a 

tais negócios de entrelaçamento de patrimônios sociais o elemento fundamental, 

qual seja, a atribuição direta aos acionistas da sociedade desmembrada de ações 

ou quotas da sociedade existente ou nova, receptora de parcela do patrimônio da 

cindida.
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Assim, a atribuição de participação societária na empresa receptora aos 

sócios da empresa cindida, na medida em que confi gura elemento essencial do 

instituto jurídico, não pode ser afastada por mera disposição contratual, sob pena 

de absoluto desvirtuamento do instituto jurídico. Não é por outra razão que a 

liberdade contratual para alteração da proporcionalidade entre as novas ações 

subscritas no ato de incorporação do patrimônio cindido e as correspondentes 

ações da empresa cindida, por expressa disposição legal, demanda a anuência 

de todos os sócios, inclusive daqueles sem direito a voto, conforme dispõe o art. 

229, § 5º, da LSA:

§ 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida 

serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das 

que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos 

os titulares, inclusive das ações sem direito a voto.

Por sua vez, as demais obrigações titularizadas pela sociedade, na condição 

de sujeito passivo perante terceiros, e estranhas à relação estabelecida entre 

a companhia e seus acionistas, confi guram mero elemento de apuração do 

valor da parcela patrimonial da sociedade cindida. Trata-se, portanto, da mera 

quantifi cação e especifi cação do objeto transferido na cisão, elemento sem 

dúvida relevante inclusive para a verifi cação da proporcionalidade de ações a 

serem subscritas em favor dos sócios.

Quanto à parcela patrimonial, o tratamento legal é tão distinto a ponto 

de nem sequer se exigir a participação (votação) dos sócios sem direito a voto. 

Isso porque a cisão será deliberada pela Assembleia-Geral, ainda que reunida 

extraordinariamente e mediante quorum qualifi cado, na esteira do que defi nem 

os arts. 121 e 136, IX, da Lei n. 6.404/1976:

Art. 121. A assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei 

e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto 

da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 

desenvolvimento.

Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no 

mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo 

estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa 

ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:

.............................................................................................................................................................

IX - cisão da companhia;



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

502

É ainda esclarecedor ter-se em consideração que a aprovação da cisão pela 

Assembleia-Geral - na qual votam, salvo disposição diversa em estatuto social, 

os acionistas ordinários - além de não exigir a unanimidade, deixa de resguardar 

o direito de recesso ao sócio dissidente. A propósito do tema, enfatiza José 

Edwaldo Tavares Borba que a previsão de um direito de recesso específi co no 

§ 4º do art. 223 da LSA, o qual somente será exercido se a sociedade sucessora 

não promover a abertura de seu capital no prazo legal de 120 dias, é prerrogativa 

do acionista em virtude da mora da empresa sucessora, e não proteção ao 

minoritário (BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª ed. rev e 

atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 504-505).

Por essa via, pode-se inferir que a alteração patrimonial da sociedade 

decorrente da cisão não é percebida pelo legislador no mesmo patamar das 

obrigações originárias do vínculo societário que arregimenta os sócios.

Com efeito, o ponto sensível no que tange à questão patrimonial é a 

proteção do credor da sociedade, estranho ao quadro societário e às relações 

interna corporis.

Esse credor, evidentemente distante da esfera decisória, tem interesse 

legítimo no acompanhamento da evolução do patrimônio social, porquanto 

titular de crédito assegurado por aquele mesmo patrimônio. Outrossim, 

como bem ressalta Modesto Carvalhosa (Comentários à Lei de Sociedade 

Anônimas. v. 4, t. I, 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 339), a 

transferência patrimonial da parcela descrita no protocolo de cisão se dá a título 

universal, ou seja, há “transmissão conjunta de ativos e passivos” relacionados 

aos bens considerados no referido protocolo de cisão, instaurando-se, de regra, o 

regime de solidariedade.

Diante de todas as considerações até aqui tecidas, deve-se concluir que 

o tratamento legal dispensado aos credores societários não se confunde com a 

proteção legal atribuída aos credores cíveis da sociedade parcialmente cindida. 

Enquanto para estes é imprescindível a verifi cação do protocolo de cisão e da 

relação patrimonial envolvida, a fi m de se extrair a extensão do patrimônio 

transferido, naquele impõe-se tão somente a manutenção da proporção das 

ações ou a existência de deliberação social específi ca e unânime em sentido 

diverso.

No caso dos autos, tem-se o debate acerca da titularidade da obrigação 

acertada em ação prévia e autônoma direcionada exclusivamente contra a 

Telebras. A pretensão veiculada destinava-se à obtenção de indenização devida 
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em virtude de danos resultantes de diferença na quantidade de ações subscritas 

em razão do exercício de conversão de debêntures correspondentes. Isso porque 

as debêntures foram convertidas em ações por meio de aplicação de base de 

conversão - relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das 

ações (art. 57, I, parte fi nal, da Lei n. 6.404/1976) - inferior à devida.

Nesse diapasão, tem-se que a natureza da obrigação debatida era 

inquestionavelmente de direito societário, porquanto se refere ao quantitativo 

de ações correspondentes àquele debenturista a partir da opção por converter 

suas debêntures em proporção inferior àquela posteriormente reconhecida na 

sentença.

Esse descompasso entre sua participação no capital social e as ações 

efetivamente atribuídas a si, que foi inaugurado no momento do exercício da 

opção de conversão, prolongou-se para além do momento da cisão, refl etindo-

se na proporção de ações percebidas pelo debenturista na empresa sucessora. E 

aqui exsurge o liame obrigacional das empresas sucessoras à Telebras, fulcrado 

no alcance do benefício decorrente da desproporção acionária, que tem refl exos 

diretos na dispersão acionária e no patrimônio transferido às empresas receptoras 

da parcela cindida.

Não se pode perder de vista que tanto a subscrição de ações quanto a 

emissão de debêntures são, grosso modo, forma de captação, no mercado, de 

recursos para as empresas. A conversão das debêntures em ação, nesse contexto, 

tem o condão de transformar o ingresso fi nanceiro temporário das debêntures, 

visto que sujeitas a vencimento e resgate contra a companhia, em ingresso 

defi nitivo, incorporando-o ao capital social da empresa. Assim, se, na origem, 

as ações efetivamente emitidas e subscritas em favor daquele credor societário 

não refl etiram a exata proporção de sua contribuição no incremento do capital 

social, essa desproporção foi perpetuada no momento da subscrição das ações 

correspondentes na empresa sucessora, a qual, por sua vez foi incorporada, 

mantendo-se novamente a desproporção originária no quadro societário da 

recorrida.

Daí pela sucessiva extensão ou “transferência” do benefício auferido aos 

demais sócios e sociedades envolvidos, em contraposição ao prejuízo suportado 

individualmente pelo acionista em questão, é devido o reconhecimento de 

que as empresas sucessoras devem suportar a indenização na exata proporção 

da participação do benefício, igualmente auferido. Por via de consequência, 

observando-se a proporção do patrimônio cindido recebido pela recorrida, é 

devida a ação de regresso para ressarcimento proporcional à recorrente.
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Com essas considerações, com as mais respeitosas vênias da divergência, 

conheço do recurso especial para dar-lhe provimento, a fi m de julgar procedente 

a pretensão de ressarcimento relativo a 2,42% da condenação judicial suportada 

exclusivamente pela recorrente.

Em razão da inversão da sucumbência, fi xo os honorários sucumbenciais 

à razão de 10% do valor a ser ressarcido, devendo a recorrida suportar ainda as 

custas processuais. 

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Eminentes colegas, pedi vista 

dos autos para analisar com mais cuidado a polêmica acerca da aplicação da 

norma do art. 233 da Lei n. 6.404/1976 ao caso dos autos.

Relembre-se que a controvérsia tem origem no descumprimento, pela 

Telebras S/A, da obrigação de saldar diferença acionária em favor de um titular 

de debêntures conversíveis em ações.

Embora o pedido de conversão em ações tenha sido apresentado em 1990, 

houve pendência judicial a respeito do aumento de capital então deliberado.

Ante essa pendência judicial, optou-se por converter as debêntures em 

ações com base no preço unitário do dia do pedido, resguardando-se o direito a 

eventuais diferenças após resolvido o litígio sobre o aumento de capital.

O litígio se prolongou, de modo que somente em 14.04.1998 o aumento 

de capital foi, enfi m, homologado.

A Telebras S/A, porém, mesmo depois da homologação, não emitiu a 

diferença de ações a que estava obrigada.

Em 22.05.1998, a cisão parcial da Telebras S/A foi aprovada, tendo-se 

fracionado seu patrimônio líquido em 12 novas companhias, remanescendo na 

Telebras S/A apenas 1,09% do total.

No ano seguinte, em 20.08.1999, o debenturista Bank of América S.A. - 

corretora de câmbio e valores mobiliários ajuizou demanda contra a Telebras S/A, 

pretendendo a condenação dessa companhia ao pagamento do valor equivalente 

às ações não emitidas, pela cotação da bolsa de valores do dia 14.04.1998.

O pedido foi julgado procedente, tendo a demanda transitado em julgado 

em 23.06.2005.
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A Telebras S/A, então, cumpriu o julgado, pagando R$ 5.269.112,39 ao 

debenturista.

Em seguida (12.06.2006), ajuizou ação de regresso contra a Tele Sudeste 

Celular Participações S/A, pleiteando o ressarcimento proporcional da obrigação, 

correspondente ao patrimônio líquido transferido a esse companhia (2,42%).

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que 

o protocolo de cisão não teria contemplado provisão para o cumprimento dessa 

obrigação. A sentença foi mantida pelo Tribunal a quo.

Daí a interposição do presente recurso especial, em que a Telebras S/A 

alegou violação dos arts. 229, § 1º, e 233 da Lei n. 6.404/1976, sob o argumento 

de que a obrigação somente veio a ser constituída por sentença judicial após a 

data da cisão, não sendo possível, portanto, excepcionar a solidariedade entre as 

empresas oriundas da cisão parcial.

Na sessão de julgamento de 09.03.2017, o eminente Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva proferiu voto no sentido do desprovimento do recurso, sob o 

fundamento de que a regra geral da solidariedade havia sido excepcionada 

no protocolo de cisão (cf. art. 233 da Lei n. 6.404/1976), não tendo havido 

comprovação de provisionamento específi co para o pagamento da obrigação sub 

examine pelas empresas cindendas.

Transcreve-se, a propósito, o aludido art. 233, litteris:

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as 

que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que 

absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis 

apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si 

ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se 

opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifi que a sociedade no 

prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.

Posteriormente, na sessão de 18.05.2017, o Min. Marco Aurélio 

Bellizze abriu divergência, ao votar pelo provimento do recurso especial, sob 

o fundamento de que a lei teria dado uma proteção especial aos credores 

societários, de modo que a exclusão da solidariedade somente seria aplicável aos 

credores cíveis da sociedade parcialmente cindida.
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Em seu voto divergente, S. Exa. fez menção, dentre outros, ao art. 229, § 5º, 

da Lei n. 6.404/1976, dispositivo legal que prevê a necessidade de deliberação 

unânime entre os acionistas para se estabelecer eventual desproporção entre as 

ações a serem integralizadas na companhia cindenda.

Confi ra-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal:

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do 

seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fi m ou já 

existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu 

patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela 

do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações 

relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que 

absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na 

proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não 

relacionados.

§ 2º Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a 

operação será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de 

justifi cação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 

224; a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do 

patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da 

nova companhia.

§ 3º A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente 

obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).

§ 4º Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá 

aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu 

patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na 

cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da 

companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.

§ 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida 

serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das 

que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os 

titulares, inclusive das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 

1997, sem grifos no original)

Nessa linha de intelecção, vale mencionar também o art. 231 da Lei das 

S/A, que estabelece uma proteção específi ca aos debenturistas.

Confi ra-se:
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Art. 231. A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de debêntures 

em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas, reunidos em 

assembléia especialmente convocada com esse fi m.

§ 1º Será dispensada a aprovação pela assembléia se for assegurado aos 

debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a 

contar da data da publicação das atas das assembléias relativas à operação, o 

resgate das debêntures de que forem titulares.

§ 2º No caso do § 1º, a sociedade cindida e as sociedades que absorverem 

parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das 

debêntures.

Cotejando-se as normas legais aludidas, percebe-se que, realmente, a lei 

societária não conferiu o mesmo tratamento jurídico aos credores cíveis e aos 

credores societários, como bem entendeu o Min. Marco Aurélio Bellizze.

Efetivamente, a modalidade de obrigação contraída no âmbito interno da 

companhia exige um tratamento jurídico diferenciado.

Nas obrigações cíveis, obrigações de dar quantia certa, em sua maioria, 

a prestação pode ser realizada, em tese, por quaisquer das companhias, seja a 

cindida, sejam as cindendas.

Já no que diz respeito às obrigações societárias, essa afi rmativa nem sempre 

é verdadeira.

No caso da obrigação sub examine, de emitir ações em favor de 

um debenturista, a obrigação somente pode ser cumprida, na forma como 

contratada, se cada uma das companhias resultantes da cisão emitirem a sua 

parcela de ações.

Efetivamente, como a emissão de ações é ato interna corporis, não seria 

possível obrigar uma companhia a emitir ações de outra.

No caso dos autos, por exemplo, o debenturista tinha direito a um certo 

número de ações da Telebras S/A, porém, como efeito da cisão, cada ação dessa 

companhia passou a corresponder a um certo número de ações nas companhias 

cindendas.

Assim, para se cumprir a obrigação, na forma como contratada, seria 

necessário que a Telebras S/A emitisse a sua parcela de ações (1,09%), e que 

as companhias resultantes da cisão também o fi zessem, sendo que, no caso da 

companhia ora recorrida, a parcela que lhe toca equivale a 2,42% do total de 

ações devidas.
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Nesse ponto, a controvérsia se assemelha àquela nascida dos contratos de 

participação fi nanceira, especifi camente nos casos em que os usuários foram 

retribuídos com ações da Telebras S/A, questão que se encontra afetada ao rito 

dos recursos repetitivos (Tema 910/STJ).

Observe-se, a propósito, o seguinte trecho do parecer da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM, juntado aos autos do recurso representativo daquele 

Tema, litteris:

Considerando, porém, as reestruturações societárias posteriores à cisão, 

ocorrida em maio de 1998, os assinantes dos programas PCT e PEX, na região de 

abrangência da TELERJ, na condição de subscritores de ações da Telebrás, entre 

1975 e 1995, deteriam atualmente posições acionárias nas companhias a seguir:

1) Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP;

2) Brasil Telecom Participações S/A;

3) Tele Norte Leste Participações S/A (Telemar);

4) Contax Participações S/A;

5) Embratel Participações S/A;

6) Vivo Participações S/A;

7) Telemig Celular Participações S/A;

8) TIM Participações S/A;

9) Telenorte Celular Participações S/A; e

10) Telebrás. (fl s. 893/917, do REsp 1.499.294/MS)

Esclareça-se que o referido parecer da CVM não foi conclusivo, pois 

aquela autarquia entendeu que não poderia “se imiscuir em matéria de natureza 

probatória”, tendo se limitado “a fornecer ao MM Juízo os elementos necessários 

à formulação de sua opinio”.

De todo modo, é forçoso admitir, com base na própria lógica da cisão 

parcial, que o cumprimento da obrigação pactuada no caso dos autos (converter 

debêntures em ações) somente poderia ser realizada por meio da emissão de 

ações proporcionalmente em cada uma das companhias resultantes da cisão.

Noutro passo, cabe relembrar a regra do direito das obrigações que assegura 

ao credor o recebimento da prestação específi ca a que o devedor foi obrigado 

(proibição do ‘solvere aliud pro alio’ - dar uma coisa por outra).

Essa regra foi estatuída nos seguintes termos no Código Civil de 2002:
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Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é 

devida, ainda que mais valiosa.

Essa regra fundamental do direito das obrigações não parece ter sido 

objeto do art. 233 da Lei das S/A.

Efetivamente, ao se referir a solidariedade e à possibilidade de exclusão 

da solidariedade, o referido enunciado normativo parece ter disposto acerca 

das obrigações fungíveis, pois estas podem ser cumpridas por quaisquer das 

companhias resultantes da cisão.

Quanto às obrigações infungíveis, como a de emitir ações, não há sequer 

falar em solidariedade, a menos até que a obrigação seja convertida em perdas e 

danos.

Eis aqui, portanto, o ponto-chave da controvérsia dos presentes autos, a 

conversão em perdas e danos.

Na data da cisão, como a obrigação não havia sido convertida em perdas e 

danos, subsistia o vínculo, portanto, na forma como pactuado.

Desse modo, não seria possível estabelecer regra no protocolo da cisão 

acerca da exclusão da solidariedade, pois sequer aplicável às obrigações 

infungíveis.

É por essa razão que, a meu juízo, as cláusulas 6.2 e 6.3 da justifi cação da 

cisão, mencionadas no voto do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, não se aplicam à 

obrigação em comento, data maxima venia.

Posteriormente, cerca de um ano após a cisão, o debenturista pleiteou 

judicialmente a conversão da obrigação em perdas e danos.

Porém, mesmo com essa conversão da obrigação, que passou então a ser 

fungível, não há falar em aplicação das referidas cláusulas da justifi cação, pois as 

perdas e danos passaram a constituir crédito surgido após a cisão, hipótese em 

que não se aplica a limitação de responsabilidade prevista no art. 233, p. u., da 

Lei das S/A, na linha da jurisprudência pacífi ca desta Corte Superior, conforme 

se verifi ca nas razões de decidir do seguinte recurso especial repetitivo:

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Brasil 

Telecom. Incorporação da TELESC. Extinção da personalidade jurídica da 

incorporada. Direitos e obrigações transmitidos à incorporadora. Brasil Telecom 

tornou-se substituta, por incorporação, da TELESC. Legitimidade passiva 

reconhecida. Consolidação da jurisprudência sobre a complementação de ações 

decorrente de contrato de participação fi nanceira.
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1. Para fi ns do art. 543-C do CPC:

1.1. A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da 

personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e 

obrigações à incorporadora.

1.2. Legitimidade passiva da Brasil Telecom S/A para responder pelos atos 

praticados pela Telesc, quanto a credores cujo título não tiver sido constituído até 

o ato de incorporação, independentemente de se referir a obrigações anteriores, 

ante a sucessão empresarial.

2. Situação análoga à apreciada pela Segunda Seção desta Corte no julgamento 

de recurso repetitivo atinente à sucessão da Companhia Riograndense de 

Telecomunicações (CRT) pela Brasil Telecom (REsp 1.034.255/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.04.2010, DJe 11.05.2010).

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.322.624/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 

DJe 25.06.2013, sem grifos no original)

Efetivamente, não se pode aplicar a limitação de responsabilidade do art. 

233, p. u., da Lei das S/A a obrigações posteriores porque isso impossibilitaria o 

credor de apresentar a oposição prevista nesse dispositivo legal.

Afastada a limitação da responsabilidade, aplica-se a regra geral de que o 

devedor responde com todos os seus bens pelo cumprimento de suas obrigações 

(art. 789 do CPC/2015 - art. 591 CPC/1973).

Como os bens da Telebras S/A foram partilhados entre as empresas 

resultantes da cisão, todas respondem pelas perdas e danos na medida do 

patrimônio recebido na cisão.

Assim, entendo que deve ser julgada procedente a pretensão de regresso 

ajuizada pela Telebras S/A, como bem entendeu o Min. Marco Aurélio Bellizze.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Min. Villas Bôas Cueva, voto 

no sentido de dar provimento ao recurso especial na linha do voto do Min. Marco 

Aurélio Bellizze.

É o voto.

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: No caso em apreço, funda-

se a pretensão recursal em suposta divergência jurisprudencial e em possível 
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violação dos arts. 229, § 1º, e 233 da Lei n. 6.404/1976, sob o a alegação de que 

a empresa resultante de cisão parcial responde solidariamente pelas obrigações 

provenientes de título judicial constituído após o ato de cisão, mesmo tendo 

origem em negócio jurídico anterior.

As instâncias ordinárias enfrentaram a controvérsia sempre se pautando na 

premissa de que, na hipótese de cisão parcial, com subsistência da companhia 

cindida, o parágrafo único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976 permite a 

determinação de quais obrigações serão assumidas pela nova empresa e quais 

permanecerão sob a responsabilidade da cindida, sem o estabelecimento de 

solidariedade.

Entenderam, todavia, que, no caso vertente, “não foram transferidas 

quaisquer provisões para contingências da Companhia para as novas sociedades, 

em virtude do fato de que inexistiam provisões desta natureza originadas na 

própria companhia” (e-STJ fl . 890), não merecendo guarida a ação de regresso 

pelo pagamento de condenação imposta por obrigação assumida antes da cisão 

parcial e sem a provisão de fundos destinados a esse fi m.

Em voto proferido na assentada de 9.3.2017, este Relator votou pelo não 

provimento do recurso especial.

O Ministro Marco Aurélio Bellizze proferiu voto-vista em sentido diverso, 

pelo provimento do recurso especial para julgar procedente a pretensão de 

ressarcimento relativo a 2,42% da condenação judicial suportada exclusivamente 

pela recorrente (Telebras).

As teses meritórias trazidas em seu voto-vista, todavia, não obstante 

o alentado propósito de conferir a melhor solução à controvérsia, parecem 

desbordar não apenas das teses enfrentadas pelas instâncias ordinárias, mas das 

próprias razões suscitadas no recurso especial.

Em resumo, assim se manifestou o Ministro Bellize:

a) “o tratamento legal dispensado aos credores societários não se confunde 

com a proteção legal atribuída aos credores cíveis da sociedade parcialmente 

cindida”;

b) “enquanto para estes é imprescindível a verifi cação do protocolo de cisão 

e da relação patrimonial envolvida, a fi m de se extrair a extensão do patrimônio 

transferido, naquele impõe-se tão somente a manutenção da proporção das ações 

ou a existência de deliberação social específi ca e unânime em sentido diverso”;
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c) “a natureza da obrigação debatida [na primeira demanda, proposta 

contra a Telebras] era inquestionavelmente de direito societário, porquanto 

se refere ao quantitativo de ações correspondentes àquele debenturista [autor 

daquela ação] a partir da opção por converter suas debêntures em proporção 

inferior àquela posteriormente reconhecida na sentença”;

d) “tanto a subscrição de ações quanto a emissão de debêntures são, grosso 

modo, forma de captação, no mercado, de recursos para as empresas”;

e) “se, na origem, as ações efetivamente emitidas e subscritas em favor 

daquele credor societário não refl etiram a exata proporção de sua contribuição 

no incremento do capital social, essa desproporção foi perpetuada no momento 

da subscrição das ações correspondentes na empresa sucessora, a qual, por sua 

vez, foi incorporada, mantendo-se novamente a desproporção originária no 

quadro societário da recorrida”, e

f ) “por via de consequência, observando-se a proporção do patrimônio cindido 

recebido pela recorrida, é devida a ação de regresso para ressarcimento proporcional à 

recorrente”.

No entanto, conforme já salientado, nenhuma dessas teses foram objeto 

de debate nas instâncias ordinárias, tampouco foram suscitadas nas razões 

do recurso especial interposto pela Telebras, que se limitou a defender a 

responsabilidade solidária das empresas constituídas mediante cisão, seja em 

virtude da existência de provisão a fazer frente às obrigações assumidas pelas 

novas sociedades constituídas, seja porque o ato de cisão não poderia abranger 

créditos ainda não constituídos.

Nesse contexto, ainda que entenda o Órgão Colegiado ser o caso de aplicar 

o direito à espécie, mantenho o voto proferido na assentada de 9.3.2017.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: A Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás 

(Telebrás) promoveu ação de cobrança contra a Tele Sudeste Celular Participações 

S.A. (Vivo), a quem imputou a obrigação de arcar com parte do valor pago ao 

Bank of America S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (Bank of America). 

Defendeu responsabilidade solidária da Vivo na medida em que ela decorreu 

da sua cisão parcial e o crédito do Bank of America apenas se constituiu por 

sentença prolatada após aquela cisão.
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A sentença de improcedência, que considerou que a Vivo não teria 

obrigação sobre os valores a que a Telebrás foi condenada, foi mantida no 

julgamento da apelação. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Cobrança. Reembolso parcial de dívida paga pela Telebrás. Pretensão de 

recebimento de parte da dívida de uma das empresas resultantes de cisão 

parcial da autora. Obrigação assumida antes da cisão. Ausência de prova de 

provisionamento das contingências passivas. Descabimento. Inexistência de 

solidariedade. Recurso não provido.

Autora cindida. Criação de novas empresas de telefonia. Solidariedade 

inexistente. Na cisão parcial, a regra é a solidariedade pelas obrigações assumidas 

antes da cisão.

Exceção constante do documento “Justificação da Administração do 

Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras para a cisão parcial de seu patrimônio 

e respectiva criação de doze novas sociedades”. Cláusula válida.

Inexistência de prova de provisionamento das contingências passivas. 

Cobrança indevida.

Negado provimento ao recurso de apelação.

A Telebrás apresentou recurso especial fundado no art. 105, III, c, da CF, 

alegando ofensa aos arts. 229, § 1º e 233 da Lei n. 6.404/95. Defendeu que 

tanto na cisão total, quanto na cisão parcial – caso dos autos, o patrimônio é garantia 

da satisfação dos credores da sociedade, o que legitima a regra da responsabilização 

solidária entre as sociedades cindidas e as que absorveram seu patrimônio (e-STJ, fl . 

1.151).

Diante do juízo negativo de admissibilidade, a Telebrás interpôs agravo em 

recurso especial, que foi distribuído ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

A Turma deliberou determinar a autuação do agravo como recurso especial.

Na sessão do dia 9.3.2017, após superada a questão de ordem relativa 

a competência da Segunda Seção para a apreciação do recurso e realizada 

sustentação oral, o Ministro Relator apresentou o seu voto, negando provimento 

ao recurso. O Ministro Marco Aurélio Bellizze pediu vista.

Na sessão de 18.5.2017, o Ministro Marco Aurélio Bellizze apresentou voto 

pelo provimento do recurso. O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino pediu vista 

antecipada.

Na sessão do dia 13.6.2017, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

apresentou seu voto, acompanhando a divergência.
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Pedi vista para melhor avaliar a questão.

Concluo pela necessidade de acompanhar o posicionamento divergente.

O quadro fático é o seguinte: a Telebrás não cumpriu com o Bank of 

America, que era titular de debêntures conversíveis em ações, sua obrigação de 

saldar diferenças acionárias. O pedido de conversão em ações foi apresentado 

em 1990, mas a questão não foi solucionada de pronto, sendo judicializada. 

Optou-se pela conversão das debêntures em ações com base no valor do dia 

do pedido, permanecendo o litígio no tocante as diferenças relacionadas a um 

aumento de capital social. Aos 14.4.1998, o aumento de capital foi reconhecido 

e homologado. Não obstante, a Telebrás não emitiu a diferença das ações a 

que estava obrigada o que levou o Bank of America a ajuizar demanda no ano 

seguinte, aos 20.8.1999, pleiteando indenização pela ausência de conversão das 

debêntures.

A demanda foi julgada procedente e transitou em julgado aos 23.6.2005, 

seguindo-se o cumprimento do julgado pela Telebrás, que, em seguida, ajuizou a 

ação de que se origina este recurso contra a Vivo (ação de regresso).

Vale lembrar que entre o pedido de conversão das debêntures pelo Bank of 

America e o cumprimento da condenação pela Telebrás se deu a sua cisão parcial 

(aos 22.5.1998). Ela continuou com 1,09% de seu patrimônio líquido original 

e o restante foi distribuído por doze empresas, entre elas a Vivo, a quem coube 

2,42% do patrimônio líquido original.

A obrigação da conversão das debêntures em ações jamais poderia ser 

cumprida exclusivamente pela Telebrás. Como bem ponderou o Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino em seu voto, emitir ações em favor de um debenturista 

é obrigação que somente pode ser cumprida se cada uma das companhias 

resultantes da cisão emitisse a sua parcela de ações. Não se trata de obrigação 

fungível, de modo que nem sequer se poderia cogitar de solidariedade.

Ademais, como ponderou adequadamente o Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, houve, no caso, uma certa confusão de categorias jurídicas. O débito 

com o Bank of America não é um débito comum. Ele altera a distribuição 

acionária das empresas envolvidas.

Além disso, o caso dos autos guarda uma peculiaridade: a obrigação foi 

convertida em perdas e danos, essa sim, de natureza fungível e, portanto, passível 

de ser considerada solidária.
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No momento da cisão, o que existia era a obrigação de conversão das 

debêntures em ações, obrigação, como pontuado, de natureza infungível. 

Isso considerado, nem sequer se podia cogitar de submeter essa obrigação à 

sistemática das exceções prevista no art. 233, parágrafo único, da Lei das S.A.’s.

Apenas com a conversão da obrigação em perdas e danos, o que apenas foi 

pleiteado após a cisão, é que a obrigação passou a ser fungível e, assim, exigível 

solidariamente de todas as empresas decorrentes da cisão.

A meu ver, é um equívoco considerar que a obrigação se refere a fatos 

anteriores a cisão. O que o Bank of America pleiteou da Telebrás foi a indenização 

pela ausência de conversão das suas debêntures em ações. A obrigação perquirida 

nos autos é, pois, posterior a cisão, o que afasta por si só toda a discussão acerca 

da aplicabilidade ou não do parágrafo único do art. 233 da Lei das S.A.’s.

E ainda que assim não fosse, na cisão parcial há transmissão parcial de 

patrimônio da empresa cindida, o que pressupõe a transmissão de todas as 

suas posições ativas e passivas, e não apenas os seus ativos. Esse é o conceito de 

patrimônio. Confi ra-se a lição de SILVIO RODRIGUES:

O Código Civil de 1916, em seu art. 57, definia o patrimônio como 

universalidade e certamente como ‘universitas juris’, pois subsiste, embora não 

conste de objetos materiais. O patrimônio é formado pelo conjunto de relações 

ativas e passivas, e esse vínculo entre os direitos e as obrigações do titular, 

constituído por força de lei, infunde ao patrimônio o caráter de universalidade de 

direito.

O patrimônio de um indivíduo é representado pelo acervo de seus bens, 

conversíveis em dinheiro. Há, visceralmente ligada à noção de patrimônio, a ideia 

de valor econômico, suscetível de ser cambiado, de ser convertido em pecúnia. 

Nesse sentido a opinião de Beviláqua, que defi ne patrimônio como “o complexo 

das relações jurídicas de uma pessoa que tiverem valor econômico”.

Entende o mestre que o patrimônio é composto por todo o ativo e por todo o 

passivo de um indivíduo. De modo que se pode encontrar pessoa que tenha um 

patrimônio negativo, como é o caso do insolvente. (Direito Civil. Volume 1. Parte 

Geral. 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. P. 117).

Dessarte, concordo com o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no sentido 

de que todas as empresas decorrentes da cisão devem responder pelas perdas e 

danos proporcionalmente, o que torna a ação em exame procedente, impondo 

o provimento do recurso. Vale lembrar que a Telebrás arcou sozinha com 

o pagamento do Bank of America e que agora se volta contra as empresas 
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decorrentes da sua cisão para delas obter reembolso proporcional ao percentual 

de ações que a cada uma delas foi destinado.

Assim, a cobrança de valores da Vivo, agora, meramente restabelece a 

proporção de patrimônio existente anteriormente.

Nessas condições, pelo meu voto, rendendo minhas homenagens ao 

Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, acompanho o posicionamento adotado 

pelos Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino, e dou 

provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.675.915-MG (2017/0130629-2)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Clube Atletico Mineiro

Advogado: Cristiano da Silva Duro e outro(s) - MG131362

Recorrido: Koch Tavares Promoções e Eventos Ltda

Advogado: Noely Moraes Godinho Ribeiro e outro(s) - SP081314

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Irresignação manejada sob 

a vigência do NCPC. Agravo de instrumento interposto na origem 

não conhecido. Depósito prévio da multa imposta com fulcro no art. 

538, parágrafo único, do CPC/1973 em outro processo. Exigência. 

Impossibilidade. Provimento.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do 

Enunciado Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC.

2. A sanção imposta pela norma do parágrafo único do art. 538 

do CPC/73 tem por fi nalidade inibir a interposição de sucessivos 
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recursos objetivando a apreciação de questão já decida, uma vez que 

o processo não é um saco sem fundos e por isso mesmo sempre segue 

uma marcha tendente a um fi m.

3. O não recolhimento da multa aplicada com fulcro no referido 

dispositivo legal, impede o conhecimento de qualquer outro recurso 

subsequente, da mesma cadeia recursal e não em outra fase processual.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 24 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 30.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Da leitura da minuta do agravo de 

instrumento que deu origem a este recurso, pode-se aferir que Clube Atlético 

Mineiro (Atlético Mineiro) ajuizou ação de cobrança c/c reparação de danos 

morais contra Koch Tavares Promoções e Eventos S.A. (Koch Tavares), Baring 

Latin América Partners LLC (Baring) e CIE do Brasil S.A. sucedida pela T4F 

Entretenimento S.A. (T4F), pleiteando indenização por danos sofridos em 

virtude da recusa destas em assinar contrato de parceria anteriormente ajustado, 

no equivalente a US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares americanos), 

correspondente a R$ 47.300.000,00 (quarenta e sete milhões e trezentos mil 

reais), mais danos extrapatrimoniais a serem arbitrados pelo Juízo. Requereu, na 

oportunidade, os benefícios da justiça gratuita.
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O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, permitindo, no 

entanto, que o Atlético Mineiro depositasse as custas processuais iniciais ao fi nal 

do processo, juntamente com as custas fi nais.

Contra referida decisão, Koch Tavares interpôs agravo de instrumento, 

asseverando que anteriormente, o Atlético Mineiro havia ajuizado ação idêntica, 

tendo sido indeferida a inicial por falta de complementação das custas, além 

de ponderar que, para casos de carência fi nanceira, o benefício previsto é a 

concessão de assistência judiciária e não a postergação do pagamento das custas.

O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para, reformando a 

decisão agravada, determinar que o Atlético Mineiro depositasse, em trinta dias, 

as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (e-STJ, fl . 308).

Os embargos de declaração opostos pelo Atlético Mineiro foram rejeitados 

(e-STJ, fl s. 324/332).

Irresignado, o Atlético Mineiro interpôs recursos especial e extraordinário, 

os quais foram inadmitidos (e-STJ, fl s. 366/373), sendo interpostos agravos para 

esta Corte e para o STF, respectivamente.

Aqui, o agravo de instrumento recebeu o n. 555.724/MG e foi distribuído 

para a Ministra Nancy Andrighi, que lhe negou provimento (e-STJ, fl s. 128/132).

Já no STF, o agravo do Atlético Mineiro foi autuado sob o n. 550.244-

7/MG e distribuído à relatoria do Ministro Marco Aurélio, que a ele negou 

provimento (e-STJ, fl . 385). Foi interposto agravo regimental, que não foi 

provido pela Primeira Turma, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, 

do CPC/1973 (e-STJ, fl . 401).

Os embargos de declaração opostos pelo Atlético Mineiro foram rejeitados 

(e-STJ, fl s. 411/418).

Koch Tavares requereu o cumprimento de sentença para a cobrança da 

multa imposta ao Atlético Mineiro no julgamento do agravo regimental pelo 

STF, no valor de R$ 4.359.043,80 (quatro milhões trezentos e cinquenta e nove 

mil quarenta e três reais e oitenta centavos).

No curso do processo, houve bloqueio parcial da quantia solicitada via 

Bacen Jud (e-STJ, fl s. 429/435) e, para a garantia integral do juízo, o magistrado 

de piso determinou que ali fossem depositadas as parcelas que a Globo 

Comunicações e Participações (Globo) deveria pagar ao clube Atlético Mineiro pela 

transmissão dos jogos (e-STJ, fl s. 726/727). Contra essa decisão, foi interposto 

agravo de instrumento que deu origem ao REsp n. 1.484.314/MG, o qual não 
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foi conhecido por esta Terceira Turma aos 27.9.2016, pendentes embargos de 

declaração trazidos, nesta oportunidade, para julgamento conjunto.

O Atlético Mineiro apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar excesso de execução, 

sob o entendimento de que a Koch Tavares era credora apenas de 1/3 do valor 

da multa diária fi xada pelo STF. Em razão da sucumbência recíproca, foram 

fi xados honorários advocatícios em 10% do valor da execução, arcando cada 

parte com 50% desse percentual.

Contra referida decisão, o Atlético Mineiro interpôs agravo de instrumento, 

o qual não foi conhecido pelo Tribunal de origem em acórdão assim ementado:

Agravo de instrumento. Ausência de depósito da multa imposta por embargos 

declaratórios protelatórios. Recurso não conhecido. Quando arbitrada multa em 

embargos protelatórios nos termos do artigo 538 parágrafo único do Código de 

Processo Civil, o seu depósito é condição para interposição de novos recursos 

(e-STJ, fl . 1.476).

Inconformado, o Atlético Mineiro interpôs recurso especial com 

fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, apontando, além de divergência 

jurisprudencial, violação dos arts. 522, 524, 525, I, II, III, e 538, parágrafo 

único, todos do CPC/1973, sustentando que estão presentes todos os requisitos 

intrínsecos e extrínsecos para o conhecimento do agravo de instrumento, bem 

como que o Tribunal de origem se equivocou ao não conhecer de seu recurso 

sob a justifi cativa de que deveria ter sido realizado o depósito prévio da multa 

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, arbitrada em outro processo.

Com contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.564/1.575), o recurso foi admitido na 

origem (e-STJ, fl s. 1.577/1.578).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O recurso merece provimento.

De plano, vale pontuar que os presentes embargos de declaração foram 

opostos contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem 

ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos 

termos do Enunciado Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9.3.2016:
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Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Conforme consta do relatório, Clube Atlético Mineiro (Atlético Mineiro) 

ajuizou ação de cobrança c/c reparação de danos morais contra Koch Tavares 

Promoções e Eventos S.A. (Koch Tavares), Baring Latin América Partners LLC 

(Baring) e T4F Entretenimento S.A. (T4F), pleiteando indenização por 

danos sofridos em virtude da recusa destas em assinar contrato de parceria 

anteriormente ajustado, no equivalente a US$ 20.000.000,00 (vinte milhões 

de dólares americanos), correspondente a R$ 47.300.000,00 (quarenta e sete 

milhões e trezentos mil reais), mais danos extrapatrimoniais a serem arbitrados 

pelo Juízo. Requereu, na oportunidade, os benefícios da justiça gratuita.

O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, permitindo, no 

entanto, que o Atlético Mineiro depositasse as custas processuais iniciais ao fi nal 

do processo, juntamente com as custas fi nais.

Contra referida decisão, Koch Tavares interpôs agravo de instrumento, 

asseverando que, anteriormente, o Atlético Mineiro havia ajuizado ação idêntica, 

tendo sido indeferida a inicial por falta de complementação das custas, além 

de ponderar que, para casos de carência fi nanceira, o benefício previsto é a 

concessão de assistência judiciária e não postergação do pagamento das custas.

O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para, reformando a 

decisão agravada, determinar que o Atlético Mineiro depositasse em trinta dias, 

as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (e-STJ, fl . 308).

Irresignado, o Atlético Mineiro interpôs recursos especial e extraordinário, 

os quais foram inadmitidos (e-STJ, fl s. 366/373), sendo interpostos agravos para 

esta Corte e para o STF, respectivamente.

Aqui, o agravo de instrumento recebeu o n. 555.724/MG, e foi distribuído 

para a Ministra Nancy Andrighi, que lhe negou provimento (e-STJ, fl s. 128/132).

Já no STF, o agravo do Atlético Mineiro foi autuado sob o n. 550.244-

7/MG e distribuído à relatoria do Ministro Marco Aurélio, que a ele negou 

provimento (e-STJ, fl . 385). Foi interposto agravo regimental, que não foi 

provido pela Primeira Turma, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, 

do CPC/1973 (e-STJ, fl . 401).

A Koch Tavares requereu o cumprimento da sentença para a cobrança da 

multa imposta ao Atlético Mineiro, no julgamento do agravo regimental pelo 
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STF, no valor de R$ 4.359.043,80 (quatro milhões trezentos e cinquenta e nove 

mil quarenta e três reais e oitenta centavos).

O Atlético Mineiro apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar excesso de execução, 

sob o entendimento de que a Koch Tavares era credora apenas de 1/3 do valor 

da multa diária. Em razão da sucumbência recíproca, foram fi xados honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução, arcando cada parte com 50%.

Contra referida decisão, o Atlético Mineiro interpôs agravo de instrumento, 

o qual não foi conhecido pelo Tribunal de origem por ausência de pressuposto 

de admissibilidade.

É contra esse acórdão o presente inconformismo que, reitere-se, merece 

provimento.

O Atlético Mineiro sustentou que o Tribunal de origem se equivocou ao 

não conhecer do seu recurso sob a justifi cativa de que deveria ter sido realizado 

o depósito prévio da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, 

arbitrada nos autos do agravo de instrumento n. 1.0024.11.261836-8/004 do 

STF (que aqui resultou no REsp n. 1.484.314/MG).

Razão lhe assiste.

Dispõe o art. 538 do CPC/1973:

Art. 538. Os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição 

de outros recursos.

Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou 

o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado 

multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração 

de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), fi cando 

condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor 

respectivo.

A sanção imposta pela norma de seu parágrafo único tem por fi nalidade 

inibir a interposição de sucessivos recursos objetivando a apreciação de questão 

já decida, uma vez que o processo sempre segue uma marcha tendente a um fi m, 

porque não é um saco sem fundos.

Desta forma, o não recolhimento da multa aplicada com fulcro no referido 

dispositivo legal, impede o conhecimento de qualquer outro recurso subsequente, 

ou seja, na mesma cadeia recursal.
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A Terceira Turma desta Corte já teve oportunidade de analisar questão 

semelhante a destes autos no julgamento do AgRg no REsp n. 1.279.588/

SP, no qual fi cou defi nido que o depósito prévio da multa de que trata a parte 

fi nal do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, constitui pressuposto objetivo 

específi co de admissibilidade para análise do recurso subsequente e não de eventual 

recurso interposto em outra fase processual ou em processo diverso (AgRg no REsp 

1.279.588/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.9.2016, DJe 20.10.2016).

A Quarta Turma desta Corte também já posicionou nesse mesmo 

sentido:

Processo Civil. Cumprimento de sentença. Multa prevista no art. 557, § 2º, do 

CPC. Imposição no processo de conhecimento. Interposição de recurso contra o 

acórdão proferido no julgamento do agravo interno condicionada ao depósito 

recursal prévio. Impossibilidade.

1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos 

autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os 

argumentos trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham sido 

sufi cientes para embasar a decisão.

2. A multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC surge como desdobramento 

específi co da sanção por litigância de má-fé no caso de interposição de agravo 

manifestamente inadmissível ou infundado, consistindo em pressuposto objetivo 

específi co de admissibilidade recursal, qual seja, o depósito prévio do valor da 

multa e a respectiva comprovação, sem o que a parte vê-se impossibilitada de 

interpor qualquer outro recurso contra o acórdão proferido no julgamento do 

agravo interno.

3. Por outro lado, o depósito prévio da multa e sua comprovação constituem 

óbice à análise de mérito de recurso subsequente que vise a impugnar a mesma 

matéria já decidida e em razão da qual foi imposta a sanção, não o recurso 

interposto em outra fase processual e impugnando matéria diversa.

4. No caso concreto, a multa foi aplicada em sede de agravo regimental em 

recurso especial e o presente agravo de instrumento foi intentado contra decisão 

que, em fase de cumprimento de sentença, arbitrou honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da condenação, merecendo reforma o acórdão recorrido ao 

exigir o prévio recolhimento da multa para conhecimento do novo recurso.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.354.977/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 2.5.2013, DJe 20.5.2013)
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No caso dos autos, a multa, cujo depósito prévio foi exigido pelo Tribunal 

de origem para conhecimento do recurso interposto pelo Atlético Mineiro, foi 

aplicada no agravo de instrumento n. 1.0024.11.261836-8003, que, muito 

embora seja proveniente da ação de cobrança de que se originam os presentes 

autos, viceja em outra fase processual.

Assim, é forçoso reconhecer que o acórdão recorrido merece ser reformado 

para que o agravo de instrumento interposto pelo Atlético Mineiro seja conhecido.

Nessas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso especial para 

que o Tribunal de origem proceda ao exame do agravo de instrumento como 

entender de direito.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará 

sujeito ao possível cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º).

RECURSO ESPECIAL N. 1.679.465-SP (2016/0204216-5)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Google Brasil Internet Ltda

Advogados: Eduardo Mendonça e outro(s) - RJ130532

Mariana Cunha e Melo e outro(s) - RJ179876

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Agravo de instrumento. 

Antecipação dos efeitos da tutela. Ação de obrigação de fazer. 

Retirada de conteúdo ilegal. Prequestionamento. Ausência. Provedor 

de pesquisa. Filtragem prévia das buscas. Impossibilidade. Retirada de 

URLs dos resultados de busca. Possibilidade. Exposição pornográfi ca 

não consentida. Pornografi a de vingança. Direitos de personalidade. 

Intimidade. Privacidade. Grave lesão.

1. Ação ajuizada em 20.11.2012. Recurso especial interposto em 

08.05.2015 e distribuído a este gabinete em 25.08.2016.
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2. Na hipótese, o MP/SP ajuizou ação de obrigação de fazer, 

em defesa de adolescente, cujo cartão de memória do telefone celular 

foi furtado por colega de escola, o que ocasionou a divulgação de 

conteúdo íntimo de caráter sexual, um vídeo feito pela jovem que 

estava armazenado em seu telefone.

3. É cabível o recurso especial contra acórdão proferido em 

agravo de instrumento em hipóteses de antecipação de efeito da 

tutela, especifi camente para a delimitação de seu alcance frente à 

legislação federal.

4. A atividade dos provedores de busca, por si própria, pode 

causar prejuízos a direitos de personalidade, em razão da capacidade 

de limitar ou induzir o acesso a determinados conteúdos.

5. Como medida de urgência, é possível se determinar que os 

provedores de busca retirem determinados conteúdos expressamente 

indicados pelos localizadores únicos (URLs) dos resultados das buscas 

efetuadas pelos usuários, especialmente em situações que: (i) a rápida 

disseminação da informação possa agravar prejuízos à pessoa; e (ii) a 

remoção do conteúdo na origem possa necessitar de mais tempo que 

o necessário para se estabelecer a devida proteção à personalidade da 

pessoa exposta.

6. Mesmo em tutela de urgência, os provedores de busca não 

podem ser obrigados a executar monitoramento prévio das informações 

que constam nos resultados das pesquisas.

7. A “exposição pornográfica não consentida”, da qual a 

“pornografi a de vingança” é uma espécie, constituiu uma grave lesão 

aos direitos de personalidade da pessoa exposta indevidamente, além 

de confi gurar uma grave forma de violência de gênero que deve ser 

combatida de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis.

8. A única exceção à reserva de jurisdição para a retirada de 

conteúdo infringente da internet, prevista na Lei n. 12.965/2014, 

está relacionada a “vídeos ou de outros materiais contendo cenas de 

nudez ou de atos sexuais de caráter privado”, conforme disposto em 

seu art. 21 (“O provedor de aplicações de internet que disponibilize 

conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente 

pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização 

de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais 
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contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado 

quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou 

seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no 

âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização 

desse conteúdo”). Nessas circunstâncias, o provedor passa a ser 

subsidiariamente responsável a partir da notifi cação extrajudicial 

formulada pelo particular interessado na remoção desse conteúdo, e 

não a partir da ordem judicial com esse comando.

9. Na hipótese em julgamento, a adolescente foi vítima de 

“exposição pornográfi ca não consentida” e, assim, é cabível para sua 

proteção a ordem de exclusão de conteúdos (indicados por URL) dos 

resultados de pesquisas feitas pelos provedores de busca, por meio de 

antecipação de tutela.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do 

recurso especial e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora. Dr(a). Eduardo Mendonça, pela parte recorrente: Google 

Brasil Internet Ltda.

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 19.3.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Google Brasil Internet Ltda., com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional contra acórdão do TJ/SP.
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Ação: de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada pelo MP/SP, em 

defesa de adolescente, cujo cartão de memória do telefone celular foi furtado 

por colega de escola, o que ocasionou a divulgação de conteúdo íntimo de 

caráter sexual, um vídeo caseiro feito pela jovem que estava armazenado em 

seu telefone. Mencionado conteúdo foi divulgado na internet (URL http://

motherless.com/AAC3FDE) e podia ser localizado por meio da aplicação de 

buscas da recorrente. Na inicial, requereu a concessão de tutela antecipada para 

obrigar o site Motherless Inc. e a recorrente a cessar imediatamente a exibição 

do vídeo, a qual foi concedida pelo Juízo de 1º grau de jurisdição, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Decisão: o MP/SP alegou que o Google estaria descumprindo ordem 

judicial, afi rmando que o conteúdo infringente ainda estaria acessível por meio 

de seu sistema de buscas. À fl . 350 (e-STJ), o Juízo de 1º grau deferiu nova 

ordem para que a recorrente “no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e também sob pena de responder pelo 

crime de desobediência, retire de seu sistema de buscas, ou impeça, qualquer 

resultado que divulgue o vídeo constante nesta demanda”.

Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela 

recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer - Ação proposta pelo Ministério 

Público para cessar a exibição de vídeo com conteúdo pornográfi co que tem por 

protagonista uma adolescente que teve o cartão de memória do celular, local do 

armazenamento, furtado. Pedido formulado contra o site hospedeiro e o provedor 

de pesquisa Google, que se insurge contra decisão que reiterou determinação 

contida na liminar concedida em razão da alegação de descumprimento, 

majorando as astreintes e fazendo ressalva quanto ao incurso no crime 

de desobediência. Reforma. Descabimento. Resistência que não se justifica. 

Decisão que visa preservar direito fundamental. Havendo notícia ou denúncia de 

conteúdo ilícito, ofensivo, enfi m, causador ou que possa causar dano a alguém, 

acompanhado de pedido de retirada do conteúdo ou cessação da disseminação 

por meio de provedores de busca, verdadeiros meios de propagação, não há de 

se medir esforços para o alcance deste objetivo. Suposta impossibilidade técnica 

que demanda análise aprofundada igualmente técnica, tendo-se, porém, notícia 

da existência de recursos para tanto, não se podendo esbarrar apenas na questão 

do custo. De se ponderar os direitos e os danos envolvidos. Multa que poderá ser 

revista e afastada, assim como eventual incurso em crime de desobediência. - 

Agravo desprovido (e-STJ fl . 397).

Embargos de Declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados (e-STJ fl . 

419-422).
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Recurso especial: alega violação do art. 19, § 1º, da Lei n. 12.965/2014 

(Marco Civil da Internet), alegando que a ordem judicial de remoção do 

vídeo não traz em seu bojo a identificação clara e específica do conteúdo 

apontado como infringente ou tampouco permite a localização inequívoca do 

material. Sustenta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial, afi rmando que 

o entendimento do TJ/SP não está de acordo com os julgados deste Superior 

Tribunal de Justiça.

Relatados os autos, decide-se.

VOTO

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

determinar se houve: (i) violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n. 

12.965/2014); e (ii) dissídio jurisprudencial com o entendimento deste Superior 

Tribunal de Justiça com relação à responsabilidade de provedores de aplicação 

de busca na Internet.

I – Da hipótese em julgamento

Neste momento, faz-se necessário rememorar alguns aspectos importantes 

do que constam nos autos para o correto deslinde do julgamento. Como relatado 

anteriormente, o MP/SP ajuizou ação de obrigação de fazer, em defesa de 

adolescente, cujo cartão de memória do telefone celular foi furtado por colega 

de escola, o que ocasionou a divulgação de conteúdo íntimo de caráter sexual, 

um vídeo feito pela jovem que estava armazenado em seu telefone.

Na inicial e na decisão que antecipou os efeitos da tutela, consta que o 

mencionado conteúdo foi divulgado na internet com um primeiro localizador 

URL. Contudo, conforme fl s. 318-322 (e-STJ), o parquet paulista solicita a 

majoração da multa diária, pois o conteúdo ilegal ainda estaria disponível na 

internet, mas agora sob outro localizador URL.

Apesar do cumprimento da antecipação da tutela por parte da recorrente, 

que retirou dos resultados de busca o primeiro localizador URL mencionado 

acima, percebe-se que o mesmo conteúdo foi republicado na internet sob 

um localizador URL diferente, o que foi entendido como não cumprimento 

da ordem judicial pelo parquet paulista. Dessa maneira, o Juízo de 1º grau 

determinou que a recorrente excluísse o conteúdo dos resultados de busca, sem 

qualquer menção ao localizador do vídeo.
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Ressalte-se, ainda, que o site onde o conteúdo está armazenado é mantido 

por empresa (Motherless, Inc.), cuja sede está na cidade de Deerfi eld Beach, 

Estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, sendo que houve expedição 

de carta rogatória (e-STJ fl . 51). Portanto, presume-se a longa demora no 

recebimento da ordem judicial e em seu cumprimento.

II – Da admissibilidade do recurso especial

Antes de abordar o propósito recursal, ressalte-se que o recurso em 

julgamento abrange apenas a tutela de urgência concedida em 1º grau de 

jurisdição, e não o mérito da ação ajuizada pelo MP/SP.

Não se desconhece a posição das Terceira e Quarta Turmas do STJ quanto 

à restrição de admissibilidade de recursos especiais interpostos contra decisões 

que antecipam tutela, como os julgamentos abaixo o AgInt no REsp 1.179.223/

RJ (Quarta Turma, j. 09.03.2017, DJe 15.03.2017) e AgRg no AREsp 796.016/

MG (Terceira Turma, j. 04.02.2016, DJe 15.02.2016).

 No entanto, os precedentes desta Corte Superior têm afirmado a 

viabilidade de recurso especial contra decisões não defi nitivas, desde que não 

se trate de reexame do seu contexto fático, mas da interpretação da abrangência 

de certa norma legal, a viabilizar a aplicação do instituto da tutela antecipada 

(AgReg no REsp 1.052.435-RS, DJe 05.11.2008), bem por isso, não refoge por 

completo à cognição desse recurso o controle da legitimidade das decisões que 

deferem ou indeferem medidas liminares (REsp 696.858-CE, DJ 1º.08.2006). 

Ainda nesse sentido, mencione-se o julgamento do REsp 1.125.661/DF 

(Primeira Turma, julgado em 27.03.2012, DJe 16.04.2012).

III – Da alegada violação ao art. 19 da Lei n. 12.965/2014

As discussões acerca da responsabilidade civil dos provedores de aplicações 

apresentam uma complexidade elevada, pois em regra não se está a discutir uma 

ofensa diretamente causada pelo provedor, mas sim por terceiros usuários das 

funcionalidades por ele fornecidas. A difi culdade é ainda mais elevada quando os 

provedores não exercem nenhum controle prévio sobre aquilo que fi ca disponível 

on-line, o que afasta a responsabilidade editorial sobre as informações. Nesse 

sentido, veja-se o julgamento do REsp 1.403.749/GO (Terceira Turma, julgado 

em 22.10.2013, DJe 25.03.2014). Outra difi culdade adicional é o fato de não 

haver legislação específi ca sobre o assunto na data da ocorrência dos fatos, pois 

o Marco Civil da Internet foi publicado apenas em 23.04.2014, tornando-se 

vigente apenas sessenta dias depois, por força de seu art. 32.
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Na hipótese dos autos, assim, como o Marco Civil da Internet não se 

encontrava em vigor, não há que se falar em violação a seus dispositivos, tão 

pouco em prequestionamento da prescrição legal pelo Tribunal de origem.

Sobre esse tópico, cumpre mencionar trecho do acórdão recorrido relevante 

para o desfecho desta questão:

Na hipótese, a Lei n. 12.965/2014, Marco Civil da Internet, sequer havia 

sido sancionada à época da interposição do recurso e, por conseguinte, não 

foi ventilada na petição de interposição do recurso ou em quaisquer das 

manifestações posteriores.

Não se verifi ca, pois, o alegado vício no acórdão, o qual se postula porquanto 

à época do pronunciamento da Turma Julgadora a novel legislação já estava em 

vigor. (e-STJ fl . 421)

Aplica-se, assim, o disposto na Súmula 211/STJ, em razão de o mencionado 

dispositivo legal não ter sido apreciado pelo TJ/SP.

IV – Dos provedores de busca na jurisprudência do STJ

Neste ponto, é necessário fazer uma rápida menção ao tratamento 

conferido pelos provedores de busca na internet na jurisprudência do STJ, com 

especial ênfase no REsp 1.316.921/RJ (Terceira Turma, julgado em 26.06.2012, 

DJe 29.06.2012) e na legislação em vigor.

Os provedores de busca na Internet disponibilizam ferramentas que, por 

meio de algoritmos e de indexação, auxiliam o usuário a encontrar websites ou 

outros recursos, de acordo com os argumentos de pesquisa inseridos no serviço 

de busca. Novamente, como julgou esta Corte:

Essa provedoria de pesquisa constitui uma espécie do gênero provedor 

de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de 

qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados 

disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os 

termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. (REsp 1.316.921/

RJ, Terceira Turma, julgado em 26.06.2012, DJe 29.06.2012)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífi ca no sentido que a fi ltragem de 

conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não é uma atividade intrínseca ao 

serviço prestado, afastando-se a aplicação do art. 14 do CDC.

Além disso, os resultados apresentados pelos buscadores nada mais são 

que outros sites ou recursos da Internet, que ali se encontram de forma pública, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

530

isto é, independentemente do provedor de busca. Esses sites ou recursos sofrem 

atualizações de forma constante e ininterrupta. Como afi rmado em outros 

julgados deste STJ, o papel dos provedores de pesquisa, assim, restringe-se à 

identifi cação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda 

que ilícito, estão sendo livremente veiculados.

Em razão das características dos provedores de aplicações de busca na 

Internet, acima resumidas, o STJ entendeu que os provedores de pesquisa: (i) não 

respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários; 

(ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo dos 

resultados das buscas feitas por cada usuário; e (iii) não podem ser obrigados a 

eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo 

ou expressão (REsp 1.316.921/RJ, Terceira Turma, julgado em 26.06.2012, DJe 

29.06.2012).

V – Da não-divulgação de URLs em resultados de busca

Mesmo reafi rmando a jurisprudência, no sentido de afastar obrigações de 

fi ltragem por parte dos provedores de busca, esta Corte nunca afi rmou que o 

papel dos provedores de busca na internet seja meramente neutro, sem nenhum 

possível impacto sobre a vida, intimidade e privacidade dos usuários. Afi nal, a 

possibilidade de ordenar a realidade, especialmente em ambiente digital, implica 

o poder de constituí-la.

Os resultados de busca na internet, mesmo com a utilização de expressões 

idênticas, são customizados para cada usuário, por meio dos complexos 

algoritmos que se valem das mais variadas fontes de informação, incluindo o 

histórico de pesquisa dos usuários e até sua localização. Assim, duas pessoas 

distintas podem fazer uma busca utilizando, por exemplo, a expressão “Brasília”. 

Uma delas pode receber apenas resultados que indiquem os infelizmente 

frequentes casos de corrupção nas mais diversas esferas de governo. Enquanto a 

outra pode receber resultados com informações acerca da história e arquitetura 

da cidade, incluindo dicas de turismo na capital do país. Essas diferenças são 

graves e podem encerrar as pessoas em “bolhas de informação” ou “bolhas de 

fi ltro”, como a expressão cunhada pelo ativista ELI PARISER (Th e Filter 

Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press, 

2011).

Dessa forma, não há como afi rmar que as atividades da recorrente são 

neutras, sem quaisquer impactos sobre a sociedade, pois sempre pode haver 
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situações muitos específi cas, em que a atividade desenvolvida pelos buscadores, 

por si própria, acarreta danos aos direitos e interesses das pessoas. E, nessas 

hipóteses, o Direito deve ser chamado a socorrer aquele que sofre o dano.

É importante ressaltar muito expressamente que a hipótese dos autos não 

envolve o mencionado “direito ao esquecimento”, mas uma categoria jurídica 

há muito consolidada jurisprudencialmente e reconhecida pelo Marco Civil da 

Internet, que é a remoção de conteúdo infringente.

Não se trata, assim, de um informação disponível on-line cuja lembrança 

possa causar graves embaraços, mas de conteúdo que, a partir do momento 

seguinte a sua disponibilização na rede do conteúdo íntimo, passou a causar 

sérios prejuízos à recorrida.

Dessa forma, como medida de urgência, é possível se determinar que os 

provedores de busca retirem determinados conteúdos – expressamente indicados 

pelos localizadores únicos (URLs) – dos resultados das buscas efetuadas 

pelos usuários, especialmente em situações que: (i) a rápida disseminação da 

informação possa agravar os prejuízos à pessoa; e (ii) a remoção do conteúdo 

na origem possa precisar de mais tempo que o necessário para se estabelecer a 

devida proteção da personalidade.

VI – Da exposição pornográfi ca não consentida

Reitera-se que os provedores de busca não devem fazer censura prévia do 

conteúdo dos links apresentadas nos resultados da pesquisa. Na hipótese dos 

autos, contudo, faz-se necessário abordar uma relevante questão, mesmo que 

não esteja diretamente relacionada à solução do recurso em julgamento.

A peculiaridade que deve ser ressaltada relaciona-se com a natureza do 

conteúdo divulgado na internet: cuida-se de vídeo que contém cenas de nudez e 

de conotação sexual de caráter totalmente privado da recorrida, cuja divulgação 

ocorreu sem nenhuma autorização por parte dela.

A divulgação não autorizada desse tipo de material íntimo ou sexual 

recebeu a alcunha de “exposição pornográfi ca não consentida” ou “pornografi a 

de vingança”, em razão de ser particularmente comum nas situações de fi ns de 

relacionamento, quando uma das partes divulga o material produzido durante a 

relação como forma de punição à outra pelo encerramento do laço afetivo.

Nas situações de ocorrência dessa exposição, os casais fi lmam e fotografam 

momentos de intimidade sexual, mas quando há desentendimentos ou fi ns 
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de relacionamento uma das partes usa esse conteúdo para perpetrar uma 

vingança, que é feita normalmente compartilhando o material na internet. Ao 

ser disponibilizado on-line, milhares de pessoas têm acesso ao conteúdo. Aliás, 

uma pesquisa aponta que grande parte dos acontecimentos que envolvem 

a pornografia de vingança tem como vítimas adolescentes entre doze a 

dezesseis anos (MOTA, Bruna G.N. Pornografi a de vingança em redes sociais. 

Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Ceará, 2015, p. 31).

Vitória BUZZI (Pornografi a de Vingança. Florianópolis: Empório do 

Direito, 2015) assim defi ne a expressão em comento:

O “termo pornografi a de vingança”, tradução da expressão em inglês “revenge 

porn”, nomeia o ato de disseminar, sobre tudo na internet, fotos e\ou vídeos 

privados de uma pessoa, sem a sua autorização, contendo cenas de nudez ou 

sexo com objetivo de expô-la através da rápida viralização do conteúdo, e assim 

causar estragos sociais e emocionais na vida da vítima.

Após traçar o contexto histórico e social da pornografi a de vingança no 

Brasil, essa mesma autora afi rma que se trata de uma forma de violência de 

gênero. Não são raras as ocorrências de suicídio ou de depressão severa em 

mulheres jovens e adultas, no Brasil e no mundo, após serem vítimas dessa 

prática violenta: a divulgação não autorizada de material íntimo.

Essa nova modalidade de violência não é suportada exclusivamente pelas 

mulheres, mas especialmente praticada contra elas, refl etindo uma questão de 

gênero, culturalmente construída na sociedade (CAVALCANTE, Vivianne A. 

P.; LELIS, Acácia G.S. Violência de gênero contemporâneo: uma nova modalidade 

através da pornografi a de vingança. In: Interfaces Científi cas, Aracaju, v. 4, n. 3, 

junho de 2016).

Como afi rmam as pesquisadoras CALVANTE e LELIS (2016, p. 61), nas 

décadas passadas, o “macho” quando desafi ado, rejeitado ou inconformado fazia 

uso da violência física para se autoafi rmar, hoje, reage com a violência simbólica 

ao expor cenas da mulher em público.

Sobre a cultura da violência contra a mulher e a construção simbólica da 

superioridade masculina, Simone de Beauvoir (O segundo sexo. São Paulo: 

Difusão Europeia do Livro, 1970) acrescenta: “(...) a história mostrou-nos que 

os homens sempre detiveram todos os poderes concretos, desde os primórdios 

tempos do patriarcado, julgaram útil manter a mulher em estado de dependência, 

seus códigos estabeleceram-se contra elas” (Op. cit., p. 179) (...) “A mulher é 
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mais fraca do que o homem; ela possui menos força muscular, menos glóbulos 

vermelhos, menor capacidade respiratória; corre menos depressa, ergue pesos 

menos pesados, não há quase nenhum esporte em que possa competir com ele; 

não pode enfrentar o macho na luta”. (Op. cit., p. 174).

CAVALCANTE e LELIS (2016, p. 63-64) narram o primeiro caso de 

“Pornografi a de Vingança” que repercutiu na mídia mundial, no ano de 1980:

Aconteceu durante um acampamento, quando o casal americano LaJuan e 

Billy Wood fotografaram-se nus. Ao voltarem para casa, trataram de revelar o 

material e guardá-lo em seu quarto, num local que julgavam seguro. Algum tempo 

depois, um vizinho e amigo do casal, Steve Simpson, invadiu seu apartamento e 

encontrou as imagens de LaJuan nua, e resolveu enviá-las para uma revista 

especializada em publicação pornográfi ca para homens, a qual era composta por 

imagens de modelos não profi ssionais fornecidas pelos próprios leitores.

Para que as imagens fossem publicadas era necessário o preenchimento de 

um formulário, Simpson o fez com dados falsos, inclusive no que dizia respeito 

à sexualidade de LaJuan. Contudo, ao informar o número de telefone da vítima, 

divulgou seu contato verdadeiro, fato este que lhe gerou grande exposição após 

a publicação da revista, pois por diversas vezes recebeu ligações sendo assediada.

Assim, o Revenge Porn é anterior à popularização da Internet, embora 

tenha sido assustadoramente difundido por ela. A publicação desse tipo de 

material na internet reveste-se de contornos ainda mais dramáticos, em função 

tanto da velocidade de disseminação da informação quanto da difi culdade de se 

excluir totalmente um determinado conteúdo das aplicações e sites da internet.

Danielle CITRON e Mary Anne FRANKS (Criminalizing revenge porn. 

49 Wake Forest L. Review, 345, 2014) conceituam a exposição pornográfi ca 

não consentida como a distribuição de imagens ou sons sexuais de indivíduos 

sem seu respectivo consentimento, englobando as capturadas amplamente sem 

consentimento (por exemplo, por meio de câmeras escondidas ou de gravação de 

violência sexual), bem como as obtidas no contexto privado ou confi dencial de 

um relacionamento com consentimento (por exemplo, as capturadas pela própria 

vítima e, consensualmente, compartilhada com o parceiro), mas divulgadas sem 

autorização.

A partir desse conceito, Spencer SYDOW e Ana Laura CASTRO 

(Exposição pornográfica não consentida na internet. Belo Horizonte, 

D’Placido, 2017) entendem necessário fazer um aprimoramento na defi nição, 

para tornar mais claras possíveis situações em julgamento.
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Assim, na exposição pornográfica não autorizada, a ausência de 

consentimento possui duas subdivisões: (a) a ausência de consentimento na 

captação ou (b) a ausência de consentimento na divulgação. É possível, assim, 

que a captura de imagens ou sons tenha ocorrido com o consentimento da outra 

parte, mas sua divulgação ocorra a sua revelia.

CITRON e FRANKS (2014) explicam que é muito comum o uso 

intercambiável dos termos “exposição pornográfi ca não consentida” e “vingança 

pornográfi ca”, sendo que também se aplicam popularmente no mesmo sentido 

das expressões “estupro cibernético” e “pornografi a involuntária”. No entanto, 

SYDOW e CASTRO (2017) fazem uma diferenciação maior no conceito de 

“exposição pornográfi ca não consentida”, pois não seriam intercambiáveis.

Antes da conceituação propriamente dita, contudo, esses autores defi nem 

outros conceitos próximos. O primeiro deles é (i) o Cyberbullying, uma forma de 

amedrontamento via comportamento, repetida ou com potencial de repetição, 

indesejado e agressivo, por meio eletrônico, havida entre crianças e adolescentes, 

geralmente envolvendo uma diferença real ou percebida de poder. Ainda, podem 

ser mencionados (ii) o Cyberstalking ou cyberharassment (ciberassédio), os quais 

representam um padrão repetido de perseguição, atenção indesejada, assédio, 

contato ou qualquer outro curso de conduta dirigido a uma vítima específi ca 

e com potencial de acarretar medo e constrangimento. Nesse ambiente, pode 

ocorrer ainda (iii) a Sextortion (sextorsão), uma modalidade especial de extorsão 

cibernética, que não envolve valores patrimoniais. Ocorre quando o perpetrador 

exige que a vítima envie imagens ou preste favores sexuais, sob a ameaça de 

distribuir informações pessoais e/ou imagens pornográfi cas ou sexualmente 

explícitas.

Para SYDOW e CASTRO (2017), a exposição pornográfica não 

consentida é uma espécie do gênero pornografi a. Apesar da difi culdade de sua 

defi nição, Michael REA (What is pornography? NÔUS, 35(1), 2001) afi rma 

que o conceito de pornografi a está sempre relacionado a uma das seguintes 

categorias: (i) venda de sexo para lucro; (ii) arte ruim; (iii) representação de 

homens e mulheres como objetos sexuais; (iv) obscenidade; (v) forma de 

contribuição para opressão, em especial das mulheres; e (vi) material produzido 

com a intenção de provocar excitação ou que resulte nesse efeito.

Pelo exposto acima, pode defi nir a exposição pornográfi ca não consentida como 

a “disseminação não autorizada de imagem em nudez total, parcial ou mídias que 

retratam ato sexual” (SYDOW e CASTRO, 2017, 38). Para melhor compreensão 
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do fenômeno, os pesquisadores propõem que esse tipo de exposição poderia ser 

submetido a uma classifi cação detalhada, da seguinte forma:

1. Conforme a fonte: (a) oriunda da própria vítima, (b) oriunda do parceiro ou 

da parceira sexual, (c) oriunda de terceira pessoa não participante do ato ou (d) de 

captação pública ou (e) de origem ignorada.

2. Conforme a obtenção do material: (a) consentida ou (b) não-consentida.

3. Conforme a permissão para divulgação do material: (a) de divulgação 

consentida; (b) de divulgação parcialmente consentida ou (c) de divulgação não-

consentida/de divulgação proibida.

4. Conforme a motivação da publicação: (a) por vingança, (b) para humilhação 

da vítima, (c) por vaidade ou fama do divulgador, (d) com objetivo de chantagem 

ou para a obtenção de vantagem ou (e) com o objetivo de lucro. (SYDOW e 

CASTRO, 2017, p. 39)

Esse tipo de exposição representa uma grave violação aos direitos de 

personalidade. Atenta ao perigo desse ato insidioso, a legislação brasileira tomou 

medidas para a responsabilização penal e civil.

Nesse sentido, veja-se a Lei n. 12.737/2012, também conhecida como Lei 

Carolina Dieckmann, por meio da qual se criminalizou a “invasão de dispositivo 

informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante 

violação indevida de mecanismo de segurança e com o fi m de obter, adulterar ou 

destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do 

dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”, com pena 

de detenção, de três meses a um ano.

Em tramitação no Senado Federal, também há o Projeto de Lei da Câmara 

n. 18, de 2017 - Projeto de Lei Rose Leonel, aprovado pela Comissão de 

Constituição e Justiça - CCJ e pronto para deliberação no plenário dessa casa 

legislativa.

Tal projeto de lei inclui a comunicação no rol de direitos assegurados à 

mulher pela Lei Maria da Penha, bem como reconhece que a violação da sua 

intimidade consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar, e 

tipifi ca a exposição pública da intimidade sexual. A proposta tem o seguinte 

teor:

Art. 2º O art. 3º da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), 

passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, 

à cultura, à comunicação, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. (NR)

Art. 3º O art. 7º da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

Art. 7º ............................................................................................

VI - a violação da intimidade da mulher, entendida como a divulgação, 

por meio da internet ou outro meio de propagação de informações, de 

dados pessoais, vídeos, áudios, montagens e fotocomposições da mulher, 

obtidos no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, 

sem seu expresso consentimento. (NR)

Art. 4º O Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa 

a vigorar acrescido do seguinte art. 140-A:

Exposição pública da intimidade sexual

Art. 140-A. Ofender a dignidade ou o decoro de outrem, divulgando, por 

meio de imagem, vídeo ou qualquer outro meio, material que contenha 

cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado.

Pena: reclusão, de três meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço a metade se o crime 

é cometido:

I - por motivo torpe;

II - contra pessoa com defi ciência.

Na esfera civil, especifi camente no Marco Civil da Internet, a única exceção 

à reserva de jurisdição para a retirada de conteúdo infringente da internet está 

relacionada a “vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de 

atos sexuais de caráter privado”. Nessas circunstâncias, o provedor passa a ser 

subsidiariamente responsável a partir da notifi cação extrajudicial formulada 

pelo particular interessado na remoção desse conteúdo, e não a partir da ordem 

judicial com esse comando. Veja-se o conteúdo o art. 21 do Marco Civil:

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo 

gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da 

intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, 

de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de 
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atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação 

pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma 

diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização 

desse conteúdo.

Parágrafo ú nico. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena 

de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material 

apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da 

legitimidade para apresentação do pedido.

A partir do exposto acima, portanto, conclui-se que a recorrente não pode 

ser obrigada a monitorar previamente o resultado das pesquisas, de forma a 

bloquear de modo prévio os links que conduzam ao conteúdo infringente. 

No entanto, deve excluir dos resultados de pesquisa os links que indiquem o 

conteúdo íntimo, após ser notifi cada pela recorrida, com a indicação precisa do 

localizador único (URL).

VII – Da conclusão

Em síntese, conclui-se que:

(a) a atividade dos provedores de busca, por si própria, pode causar 

prejuízos a direitos de personalidade, em razão da capacidade de limitar ou 

induzir o acesso a determinados conteúdos;

(b) como medida de urgência, é possível se determinar que os provedores 

de busca retirem determinados conteúdos expressamente indicados pelos 

localizadores únicos (URLs) dos resultados das buscas efetuadas pelos usuários, 

especialmente em situações que: (i) a rápida disseminação da informação 

possa agravar prejuízos à pessoa; e (ii) a remoção do conteúdo na origem possa 

necessitar de mais tempo que o necessário para se estabelecer a devida proteção 

à personalidade da pessoa exposta;

(c) mesmo em tutela de urgência, os provedores de busca não podem ser 

obrigados a executar monitoramento prévio das informações que constam nos 

resultados das pesquisas;

(d) a “exposição pornográfi ca não consentida”, da qual a “pornografi a de 

vingança” é uma espécie, constituiu uma grave lesão aos direitos de personalidade 

da pessoa exposta indevidamente, além de confi gurar uma grave forma de 

violência de gênero que deve ser combatida de forma contundente pelos meios 

jurídicos disponíveis;
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(e) a única exceção à reserva de jurisdição para a retirada de conteúdo 

infringente da internet, prevista na Lei n. 12.965/2014, está relacionada a 

“vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 

caráter privado”, conforme disposto em seu art. 21 (“O provedor de aplicações 

de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado 

subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem 

autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais 

contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o 

recebimento de notifi cação pelo participante ou seu representante legal, deixar 

de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, 

a indisponibilização desse conteúdo”). Nessas circunstâncias, o provedor passa a 

ser subsidiariamente responsável a partir da notifi cação extrajudicial formulada 

pelo particular interessado na remoção desse conteúdo, e não a partir da ordem 

judicial com esse comando; e

(f ) na hipótese em julgamento, a adolescente foi vítima de “exposição 

pornográfi ca não consentida” e, assim, é cabível para sua proteção a ordem de 

exclusão de conteúdos (indicados por URL) dos resultados de pesquisas feitas 

pelos provedores de busca, por meio de antecipação de tutela.

Forte nessas razões, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, 

dou-lhe provimento, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, para 

reformar a decisão recorrida e afastar, mesmo em antecipação dos efeitos da 

tutela, a obrigação de prévio monitoramento e retirada do conteúdo ilegal 

independentemente de indicação do localizador URL. Mantém-se, assim, 

a obrigação de não-divulgação nos resultados de busca da recorrente dos 

conteúdos cujos localizadores únicos (URLs) foram informados pelo parquet 

paulista.

RECURSO ESPECIAL N. 1.725.225-SP (2016/0271078-0)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Paulo Aparecido Antoniol

Advogado: Paulo de Tarso Andrade Bastos - SP060670
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Advogados: Gabriela Oliveira Telles de Vasconcellos e outro(s) - 

DF023542

Cezar Degraf Matheus - PR012154

Recorrido: Balbas Construcao e Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Advogados: Márcia Cecília Munis - SP117902

Magda Cristina Muniz e outro(s) - SP217507

EMENTA

Recuso especial. Processual Civil. CPC/1973. Apelação deserta. 

Recolhimento a menor da complementação do preparo. Ausência 

de atualização monetária da taxa judiciária. Exigência decorrente 

da interpretação da legislação local. Óbice da Súmula 280/STJ. 

Julgados desta Corte Superior. Surpresa processual. Ocorrência no 

caso concreto.

1. Controvérsia acerca da incidência de correção monetária sobre 

o valor da taxa judiciária na hipótese complementação insufi ciente do 

preparo da apelação, resultando em deserção.

2. Nos termos do art. 511, § 2º, do CPC/1973: “A insufi ciência 

no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não 

vier a supri-lo no prazo de cinco dias”.

3. Caráter tributário da taxa judiciária, inserindo-se na 

competência legislativa estadual disciplinar a incidência de correção 

monetária sobre a base de cálculo.

4. Necessidade de se interpretar a legislação tributária do Estado 

de origem para se concluir pela incidência, ou não, de correção 

monetária sobre o valor da taxa judiciária recolhida a destempo.

5. Incidência do óbice da Súmula 280/STF, segundo o qual “por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Julgados desta 

Corte Superior.

6. Ocorrência, porém, de surpresa processual no caso concreto, 

uma vez que o despacho de complementação do preparo não fez 

referência à incidência de correção monetária sobre o valor da 

complementação da taxa judiciária.
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7. Possibilidade de aplicação do princípio da não surpresa na 

vigência do CPC/1973. Julgados desta Corte Superior.

8. Determinação de retorno dos autos para nova oportunidade de 

complementação do preparo. 

9. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente), 

Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Paulo de Tarso Andrade Bastos, pela parte recorrente: Paulo 

Aparecido Antoniol

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 26.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Paulo Aparecido Antoniol em face de acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Apelação. Preparo insufi ciente. Complementação errada. Falta de atualização 

monetária. Deserção confi gurada. Recurso do réu não conhecido.

Coisa julgada. Violação. Inocorrência.

Sentença. Julgamento ultra petita. Correção de ofício.

Compromisso de venda Cobrança de saldo devedor. Não acolhimento de 

critérios adotados na petição inicial. Impossibilidade de atribuir responsabilidade 

por verbas de sucumbência exclusivamente ao réu. Apelação da autora 

desprovida com observação. (fl . 1.381)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 1.400/1.404).
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Em suas razões, a parte recorrente alegou, essencialmente, violação ao art. 

511, § 2º, do CPC/1973, sob os argumentos de: (a) ausência de norma que 

determine a incidência de correção monetária sobre o valor do preparo recursal; 

(b) ausência de indicação do valor da complementação; e (c) surpresa processual.

Houve impugnação, em que a parte agravada sustentou, dentre outros 

argumentos, que a correção monetária do valor da taxa judiciária decorreria 

de entendimento fi rmado pelo Tribunal de origem acerca da Lei Estadual n. 

11.608/2003.

O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, tendo ascendido 

a esta Corte Superior por força de agravo, que veio ser provido por esta Turma 

na sessão de dia 20.02.2018, determinando-se a inclusão do recurso especial em 

pauta de julgamento.

Por meio da petição de fl . 1.789/1.790, o ora agravante requereu a concessão 

de tutela provisória, tendo em vista o início do cumprimento provisório de 

sentença na origem.

A tutela provisória foi deferida, para se agregar efeito suspensivo ao 

recursos especial, suspendendo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, o 

recurso especial merece ser provido.

A controvérsia recursal diz respeito à incidência de correção monetária 

sobre o valor da taxa judiciária na hipótese complementação insufi ciente do 

preparo da apelação.

No juízo de origem, a secretaria emitiu, após prolação de sentença, uma 

“certidão de preparo”, datada de 19.07.2010, com o seguinte teor:

Certifico e dou fé que o valor atualizado da causa é de R$ 209.502,53 e o 

preparo importa em R$ 4.190,05. Certifi co ainda que, para remessa dos autos 

ao E. Tribunal de Justiça, deverá ser recolhido o valor de R$ 25,00 por volume, 

totalizando R$ 150,00, conforme Provimento CSM 833/04. (fl . 1.220, sem grifos no 

original)

Contra a sentença, houve apelação por ambas as partes.
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A parte ora recorrida recolheu integralmente o valor do preparo.

A parte ora recorrente, contudo, recolheu apenas R$ 3.225,58 a título de 

taxa judiciária, valor menor do que o consignado na certidão de preparo.

Em 2013, o relator da apelação, constatando a insufi ciência de preparo, 

determinou a complementação, por meio de despacho lavrado nos seguintes 

termos, na parte que interessa ao presente voto:

Complemente o apelante Paulo a taxa judiciária em cinco dias, sob pena de 

deserção. (fl . 1.333)

Ante esse despacho, o apelante recolheu a quantia que entendeu faltante 

(R$ 964,47), referenciada no ano de 2010.

O Tribunal de origem, então, julgou deserta a apelação, sob o fundamento 

de que a complementação do preparo teria sido insufi ciente, devido à falta de 

atualização monetária, não sendo possível abrir-se uma segunda oportunidade 

para complementação.

Sobre esse ponto, merece transcrição o seguinte trecho do acórdão 

recorrido:

O recurso do réu é deserto.

Concedido prazo para complementação do preparo (fl s. 1.257), o réu recolheu 

valor insufi ciente.

O preparo calculado para julho de 2010 era de R$ 4.190,05 (fls. 1.157) 

e o cálculo da complementação dependia da atualização monetária do total 

devido até o recolhimento da diferença, pois a atualização monetária nada 

acrescenta, apenas mantendo o valor da moeda ante a infl ação, e este Tribunal 

de Justiça tem reconhecido a necessidade de atualização monetária para cálculo 

do preparo. Confira-se: 10ª Câmara de Direito Privado, apelação n. 0007543-

63.2008.8.26.0361, relator Desembargador Araldo Telles, j. 3.9.2013; 2ª Câmara de 

Direito Privado, apelação n. 9184752-81.2005.8.26.0000, relator Desembargador 

José Carlos Ferreira Alves, j. 31.8.2010; 23ª Câmara de Direito Privado, AI n. 0240078-

38.2012.8.26.0000, relator Desembargador J.B. Franco de Godoi, j. 20.2.2013.

O réu, com a complementação, recolheu o valor de R$ 4.190,05 (R$ 3.225,58 em 

18.10.2010 + R$ 964,47 em 25.3.2013) (fl s. 1.219 e 1.267). Evidente a insufi ciência, 

tendo em vista a falta de atualização monetária até o recolhimento da diferença.

Portanto, esgotada a possibilidade de complementação do preparo 

insufi ciente, é de rigor o decreto de deserção. (fl s. 1.381 s.)
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Daí a controvérsia acerca da atualização monetária do preparo e da surpresa 

processual.

O Código de Processo Civil de 1973, como também o atual, disciplinam o 

preparo dos recursos, mas apenas sob o enfoque processual, conforme se verifi ca 

no enunciado normativo do art. 511, § 2º, do CPC/1973, abaixo transcrito:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando 

exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de 

remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...............................................

§ 2º A insufi ciência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, 

intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.

A par da disciplina processual, as parcelas componentes do preparo estão 

sujeitas a normas específi cas.

No caso da taxa judiciária, tratando-se de um tributo da competência 

estadual, cabe à legislação tributária local estabelecer a base de cálculo desse 

tributo, incluindo ou não correção monetária sobre o valor da causa.

No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base na exegese da legislação 

local, concluiu pela incidência de correção monetária.

Desse modo, para se excluir a correção monetária, como pretende o ora 

recorrente, seria necessário contrastar a interpretação do Tribunal de origem, 

providência inviável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da 

Sumula 280/STF, abaixo transcrita:

Sumula 280/STF - Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes julgados desta Corte, específi cos 

sobre a questão da atualização monetária do preparo recursal:

Processual Civil. Recurso especial. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 

Prequestionamento. Matéria constitucional. Valor da causa. Correção monetária. 

Preparo. Matéria de índole local. Súmula n. 280/STF. Desapropriação. Depósito 

judicial. Atualização. Precedentes.

1. Tendo a Corte Regional fundamentado sua decisão em base jurídica 

adequada e sufi ciente ao desate da lide, não haveria porque se reexaminar a 

matéria conforme a tese defendida pelos embargantes. Violação do art. 535 do 

CPC não caracterizada.
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2. Não merece ser conhecido recurso especial com base na alínea “a” do 

permissivo constitucional se o acórdão impugnado decide a lide sem emitir juízo, 

ainda que implícito, que devesse guardar conformidade com os comandos legais 

tidos por violados.

3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência 

do STF, tampouco para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar 

a rígida distribuição de competência recursal disposta na Lei Maior.

4. “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (Súmula n. 280/

STF).

5. O STJ fi rmou o entendimento de que a correção monetária deve incidir 

sobre o valor depositado, devido ao expropriado, até o efetivo levantamento do 

dinheiro.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 120.189/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 

21.03.2005, sem grifos no original)

Processo Civil. Recurso especial. Preparo. Pagamento insufi ciente. Deserção. 

Inocorrência. Estado de São Paulo. Preparo recursal. Vinculação ao valor da causa. 

Correção monetária. Regimento de custas. Lei Estadual n. 4.952/85. Impossibilidade 

de análise na instância especial. Enunciado n. 280 da Súmula/STF.

I - Segundo entendimento do Tribunal, o pressuposto da deserção, salvo 

malícia, é a falta de pagamento e não a sua insufi ciência, no mesmo sentido que 

veio a ser adotado pela nova redação dada ao art. 511, CPC, pela Lei n. 9.756/1998.

II - A instância especial não se presta à análise de lei estadual, nos termos do 

enunciado n. 280 da súmula/STF.

III - A aplicação do Provimento n. 1/95, expedido pelos Tribunais de Justiça e de 

Alçada de São Paulo, que não se qualifi ca como lei federal e que visou orientar e 

facilitar a conduta dos interessados, não exime a parte recorrente da obrigação de 

consultar o respectivo regimento de custas.

(REsp 222.877/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 

16.11.1999, sem grifos no orignal)

Como se verifi ca nesses julgados, a controvérsia acerca da atualização 

monetária da taxa judiciária não é nova nesta Corte Superior, tendo encontrado 

óbice da Súmula 280/STF.

Conclui-se, portanto, que não é possível conhecer o recurso na parte 

em que impugna a inclusão da correção monetária na base de cálculo da taxa 

judiciária.

Assiste razão à parte recorrente, contudo, no que tange ao fundamento da 

surpresa processual.
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Deveras, a boa-fé processual recomendava que se mencionasse 

expressamente no despacho de complementação do preparo a necessidade de 

atualização monetária do valor a ser complementado, tal como se procedeu no 

juízo de origem.

Desse modo, não tendo havido essa cautela no Tribunal de origem, descabe 

aplicar a deserção, que confi gura verdadeira surpresa processual, na medida em 

que se decide a controvérsia acerca da complementação do preparo com base em 

critério não revelado anteriormente à parte prejudicada pela decisão.

O princípio da não surpresa foi contemplado no enunciado normativo do 

art. 10 do Código de Processo Civil de 2015, abaixo transcrito:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No âmbito doutrinário, merece referência a seguinte passagem de obra 

coordenada por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e outros:

O dispositivo em exame também trata do princípio do contraditório, 

destacando um de seus pilares: a vedação das decisões surpresa.

Como examinado no item 15, supra, um dos aspectos mais sensíveis 

do contraditório é aquele que assegura às partes o direito de manifestação 

sobre todas as questões de fato e/ou de direito postas no processo, incluídas 

aquelas apreciáveis de ofício pelo juiz. É inerente ao contraditório o direito de as 

partes infl uenciarem nas decisões judiciais, as quais deverão enfrentar todos os 

fundamentos apresentados pelas partes.

A inovação do dispositivo em exame se põe justamente na obrigação de 

oportunizar às partes que se manifestem previamente à decisão judicial, seja para 

aquelas questões conhecíveis de ofício, seja para aqueles fundamentos extraídos 

das provas constantes dos autos e que as partes não debateram.

E a intervenção das partes não se restringe a uma simples manifestação, 

engloba, também, a de requerer e produzir provas dentro de um tempo 

compatível com o exercício pleno deste direito, sem o qual não existirá o pleno 

exercício do contraditório estabelecido no art. 5º, LV, da CF, que deverá ser 

observado pelo magistrado, também por força do art. 1º, do novo Código de 

Processo Civil (item 2, supra).

Este entendimento é derivado dos cânones do Estado Democrático de Direito, 

que deve propiciar a maior e mais ampla participação dos jurisdicionados nas 

esferas decisórias da administração pública, da qual o Judiciário não se exclui.
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Ressalte-se, por fim, que a consequência da inobservância da norma 

encampada neste dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, também 

denominada “decisão de terceira via”, mesmo que não cominada expressamente. 

E a penalidade justifica-se pelo simples fato de que ela contraria norma 

fundamental do novo Código de Processo Civil e da própria Constituição Federal. 

(CARNEIRO, Paulo C. P. Decisão surpresa. in: Breves comentários ao novo código 

de processo civil. [livro eletrônico]. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016, comentários ao art. 10 do CPC/2015)

Embora o art. 10 do CPC/2015 não tenha correspondente no CPC/1973, 

o princípio da não surpresa era possível de ser extraído daquele ordenamento 

processual, embora não com tamanha magnitude.

A título exemplificativo, confira-se o seguinte julgado desta Turma, 

proferido na vigência do CPC/1973, litteris:

Processual Civil. Recurso especial. Embargos à execução. Apelação. Peças 

necessárias à compreensão da controvérsia. Ônus do recorrente. Direito 

intertemporal. Aplicação imediata lei processual. Vigência da Lei n. 11.382/2006. 

Desapensamento. Insegurança jurídica. Ausência de intimação das partes. 

Efetividade do processo. Art. 736, parágrafo único, do CPC.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 08.02.2010, no qual discute o 

ônus da parte de instruir a apelação, interposta contra sentença proferida em 

embargos à execução, com as peças necessárias ao deslinde da controvérsia. 

Embargos à execução opostos em 19.04.2004.

2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que estando os autos dos 

embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do 

processo com as cópias indispensáveis à solução da lide.

3. Na hipótese, os embargos à execução foram opostos anteriormente à 

vigência da Lei n. 11.382/2006, quando não havia a obrigatoriedade de sua 

instrução com as peças processuais relevantes ao deslinde da controvérsia (art. 

736 do CPC, parágrafo único, do CPC).

4. Mesmo tendo aplicação imediata, a nova redação do art. 736, parágrafo 

único, do CPC, não faz referência aos recursos interpostos em sede dos embargos 

que já tramitavam conforme o rito anterior, mas apenas à petição inicial dos 

novos embargos opostos.

5. “A razoabilidade deve ser aliada do Poder Judiciário nessa tarefa, de forma 

que se alcance efetiva distribuição de Justiça.

Não se deve, portanto, impor surpresas processuais, pois estas só prejudicam a 

parte que tem razão no mérito da disputa” (REsp 963.977/RS).
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6. Considerando as peculiaridades da hipótese, deveria ter sido, ao menos, 

dada oportunidade às partes para juntarem os documentos pertinentes, antes de 

se concluir pelo não conhecimento da apelação.

9. Recurso especial provido.

(REsp 1.178.562/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

23.09.2013, sem grifos no original)

À luz desses fundamentos, é de rigor o provimento do recurso especial 

para, excepcionalmente, facultar ao apelante, ora recorrente, nova oportunidade 

de complementação do preparo da apelação, seguindo-se julgamento, como se 

entender de direito.

Destarte, o recurso especial merece ser provido.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial para 

determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a f im de que o apelante, 

ora recorrente, seja novamente intimado a complementar o valor do preparo, 

especifi cando-se no despacho a incidência ou não de correção monetária sobre essa nova 

complementação, seguindo-se julgamento da apelação, como se entender de direito.

Com o provimento deste recurso especial, fi ca confi rmada e exaurida a 

tutela provisória anteriormente deferida.

É o voto.
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