
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, 
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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.
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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:
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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).
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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 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (250): 87-211, Abril/Junho 2018 205

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.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

210

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.




