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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1.433.756-DF (2017/0049977-4)

Relator: Ministro Og Fernandes

Agravante: Yaili Jimenez Gutierrez

Agravante: Anaisa Romero Saname

Agravante: Yanelis Miranda Herrera

Agravante: Beatriz Milagros Dotres Rodriguez

Agravante: Arnoldo Arsenio Arias Gonzalez

Advogado: Erfen José Ribeiro Santos e outro(s) - DF026784

Agravado: União

Agravado: República de Cuba

Agravado: Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS

EMENTA

Processo Civil. Administrativo. Agravo de instrumento. Decisão 

proferida por Juiz Federal de Primeiro Grau. Recurso. Art. 1.027, II, 

“b”, do CPC/2015. Competência do Superior Tribunal de Justiça 

para processar e julgar o agravo de instrumento interposto. Médicos 

intercambistas. Leis n. 12.871/2013 e n. 13.333/2016. Contratos 

individuais. Renovação automática. Descabimento. Deliberação da 

Coordenadoria do Programa “Mais Médicos” do Brasil. Conveniência 

e oportunidade da Administração Pública. Ausência de razões do 

alegado discrímen. Teoria dos motivos determinantes. Descabimento. 

Agravo de instrumento não provido.

1. O art. 109, II e III, da Constituição Federal, consigna que 

compete ao juiz federal processar e julgar, em primeiro grau, as causas 

entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou 

pessoa domiciliada ou residente no país, devendo o recurso ordinário 

interposto nessa causa ser dirigido diretamente ao STJ.

2. Nos termos do disposto pelo art. 1.027, II, “b”, do Código 

de Processo Civil de 2015, compete ao Superior Tribunal de Justiça 

o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão 

interlocutória, proferida por juiz federal de primeira instância, em 

processo em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou 
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organismo internacional e, de outro, município ou pessoa residente ou 

domiciliada no País.

3. A Lei n. 12.871/2013 dispensou a revalidação do diploma 

e previu a concessão de visto temporário ao médico intercambista 

durante os três primeiros anos de participação no programa e a Lei 

n. 13.333/2016 prorrogou por 3 (três) anos o prazo de dispensa da 

revalidação do diploma e do visto temporário, mas nada dispôs sobre 

a renovação automática dos contratos individuais.

4. Os critérios estabelecidos na legislação de regência acima 

citada são claros e objetivos, sendo certo, ainda, competir à 

Coordenadoria do Programa “Mais Médicos” do Brasil a deliberação 

sobre a continuidade ou não dos profi ssionais no desempenho de 

suas atividades no território nacional, resolvendo-se a questão pela 

conveniência e oportunidade da Administração Pública.

5. Ainda que se houvesse de invocar a teoria dos motivos 

determinantes, como bem ressaltado pela decisão de primeiro grau, 

no caso em exame sequer “está claro nos autos a razão pela qual não 

fora oportunizada aos médicos cubanos a possibilidade de renovação 

do vínculo ao Programa Mais Médicos” e, dessa forma, ainda nem 

é possível antever as razões do suposto discrímen, motivo pelo qual 

“seria temerário presumir em juízo de cognição sumária a ofensa ao 

princípio da isonomia, não havendo, portanto, substrato para que o 

Judiciário controle a legitimidade do ato”.

6. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros 

Francisco Falcão (Presidente) e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

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

Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Yaili Jimenez Gutierrez.
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Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Anaisa Romero 

Saname.

Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Yanelis Miranda 

Herrera.

Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Beatriz Milagros 

Dotres Rodriguez.

Dr. Andre de Santana Correa, pela parte agravante: Arnoldo Arsenio Arias 

Gonzalez.

Dr. Saulo Lopes Marinho, pela parte agravada: União.

Brasília (DF), 03 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 9.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de agravo de instrumento, com 

pedido de liminar, interposto por Yaili Jimenez Gutierrez e outros, com fulcro 

nos arts. 1.015, 1.027, § 1º, e 1.028 do CPC/2015, contra decisão do Juiz da 14ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que indeferiu a tutela de 

urgência requerida nos autos do Processo n. 0073157-64.2016.4.01.3400.

Colhe-se dos autos que os ora agravantes ajuizaram ação ordinária contra a 

União com vistas à declaração de inexistência de relação jurídica que os submeta 

ao acordo fi rmado entre a União, a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) e o Governo de Cuba, assegurando-se a sua permanência no Programa 

Mais Médicos para o Brasil, nas mesmas condições de trabalho dos demais 

médicos nacionais e estrangeiros, com o recebimento integral da remuneração.

A referida ação foi originariamente ajuizada perante a 14ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo o Juiz de primeiro grau indeferido o 

pedido de tutela de urgência.

Contra a aludida decisão, a parte autora interpôs o presente agravo de 

instrumento, requerendo, em suma (e-STJ, fl s. 11-12):

Seja declarada a inexistência de relação jurídica válida que submeta a parte 

Autora, ora Agravante, aos termos do arranjo jurídico celebrado entre a União 

Federal e a OPAS para benefi ciar o Governo de Cuba, através do qual houve sua 
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adesão ao “Programa Mais Médicos para o Brasil”, permitindo sua permanência 

no referido projeto, nas mesmas condições que os demais médicos estrangeiros, 

sem necessidade de fi rmar qualquer outro instrumento aditivo, seja com Governo 

Cubano e seus órgãos, seja com a OPAS; Seja assegurado, até decisão fi nal de 

mérito, a mantença da parte Autora, ora Agravante, no “Programa Mais Médicos 

para o Brasil”, nas mesmas condições, ou seja, atendendo à mesma comunidade 

com as mesmas condições de trabalho dos demais médicos aderentes ao projeto, 

sejam nacionais ou estrangeiros, garantindo o recebimento do valor total da 

chamada bolsa formação, ou seja R$ 10.482,93 (dez mil, quatrocentos e oitenta 

e dois reais e noventa e três centavos), valor idêntico ao que recebem os demais 

médicos estrangeiros.

Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso 

para reformar a decisão atacada e determinar o deferimento da tutela de urgência 

nos termos acima referidos.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (e-STJ, fl s. 186-

188), tendo a parte agravante interposto embargos de declaração (e-STJ, fl s. 

191-200).

O MM. Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

prestou informações (e-STJ, fl s. 207-320).

A União ofereceu impugnação aos embargos de declaração (e-STJ, fl s. 

323-324).

Os embargos de declaração interpostos pela parte agravante foram 

rejeitados (e-STJ, fl s. 327-329).

Com vista dos autos, o Ministério Público Federal pugna pelo não 

provimento do agravo.

A União oferece contrarrazões ao agravo de instrumento (e-STJ, fls. 

341-356), alegando inexistir afronta ao princípio da isonomia, tendo a decisão 

recorrida interpretado corretamente o alcance da Lei n. 13.333/2016. Argumenta 

que, se o Judiciário examinar o mérito da questão, isso corresponderia a uma 

ofensa à tripartição dos poderes, além de conduzir a eventual responsabilização 

internacional do Brasil.

Defende a inexistência de vínculo contratual entre a União e o médico 

intercambista de nacionalidade cubana, descabendo falar em relação trabalhista 

no caso em exame. Requer o não provimento do agravo de instrumento.

A União junta memoriais escritos (e-STJ, fl s. 361-366), reiterando o 

pedido de não provimento do agravo interposto.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Com efeito, por ocasião do 

indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, assim consignei 

(e-STJ, fl s. 187-188):

Inicialmente, destaco ser cabível o presente agravo de instrumento, nos termos 

do disposto no art. 1.027, II, “b”, do novo Código de Processo Civil, segundo o qual 

compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de agravo de instrumento 

interposto contra decisão interlocutória, proferida por juiz federal de primeira 

instância, em processo em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro 

ou organismo internacional e, de outro, município ou pessoa residente ou 

domiciliada no País.

Outrossim, nos termos do art. 109, II e III, da Constituição Federal, compete 

ao juiz federal processar e julgar, em primeiro grau, as causas entre Estado 

estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou 

residente no país, devendo o recurso ordinário interposto nessa causa ser dirigido 

diretamente ao STJ.

De outro lado, é cediço que, no Superior Tribunal de Justiça, os pedidos de 

urgência são cabíveis apenas para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, 

para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de competência desta 

Corte, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações – fumus boni iuris, consubstanciado na elevada 

probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação – e o perigo de lesão 

grave e de difícil reparação ao direito da parte – periculum in mora.

No caso, a despeito dos argumentos deduzidos pelos ora agravantes, em 

uma análise perfunctória dos autos, não vislumbro a presença dos pressupostos 

autorizadores da medida de urgência, mostrando-se concernentes os 

fundamentos adotados pela decisão agravada, a qual foi proferida nos seguintes 

termos (e-STJ, fl s. 164-165):

Não está claro nos autos a razão pela qual não fora oportunizada aos 

médicos cubanos a possibilidade de renovação do vínculo ao Programa 

Mais Médicos. Logo, não sendo possível antever as razões do discrimen, 

seria temerário presumir em juízo de cognição sumária a ofensa ao princípio 

da isonomia, não havendo, portanto, substrato para que o Judiciário 

controle a legitimidade do ato.

A prorrogação dos prazos de revalidação do diploma (art. 16 da Lei 

n. 12.871/2013) e do visto temporário (art. 18 da Lei n. 12.871/2013) dos 

médicos intercambistas do programa mais médicos, levada a efeito pela Lei 

n. 13.333/2016, em nada interfere na presente decisão, pois a prorrogação 

pressupõe o direito de participação no programa, o qual, na espécie, carece 

de verossimilhança.
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Prejudicada a análise do regime jurídico aplicável ao intercambista 

cubano, no que se inclui a questão remuneratória.

Com efeito, nada nos autos demonstra a existência de elementos em contrário 

ao consignado na decisão agravada.

Ante o exposto, indefi ro o pedido de antecipação de tutela recursal.

Inexiste qualquer elemento novo nos autos que seja apto para alterar o 

entendimento acima manifestado, sendo relevante, nesse particular, transcrever 

excerto da manifestação do Ministério Público Federal (e-STJ, fl s. 335-336):

No mérito, o agravo não deve ser provido pelas razões a seguir expostas.

Pressupõe a antecipação dos efeitos da tutela a conjugação simultânea de 

elementos como a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris), constante 

na probabilidade de êxito na demanda e a presença de lesão grave ou de difícil 

reparação (periculum in mora).

In casu, não trouxeram as agravantes elementos sufi cientes que comprovem 

o direito alegado de renovação do vínculo com o Programa Mais Médicos, 

permitindo-lhes a permanência no projeto, nas mesmas condições dos demais 

médicos estrangeiros, sem a necessidade de fi rmar qualquer outro instrumento 

aditivo seja com o Governo Cubano e seus órgãos, seja com a OPAS.

Tem-se, pelo contrário, que o perfi l temporário da contratação encontra-se 

expressamente defi nido no art. 14 da Lei Federal n. 12.871/2013, o qual estabelece 

o prazo de 3 (três) de duração do vínculo com o programa, prorrogável por igual 

período, no caso em que ofertadas de outras modalidades de formação.

Pelo disposto no art. 18, da Lei Federal n. 12.871/2013 será concedido ao 

médico intercambista visto temporário pelos 3 (três) anos, prorrogáveis por igual 

período na situação descrita anteriormente, mediante declaração da coordenação 

do Projeto, sendo vedada a conversão de visto temporário em defi nitivo.

Ou seja, a análise perfunctória dos autos não permite presumir as razões de 

descímen, segundo as quais deixou de ser renovado o vínculo das agravantes no 

Programa Mais Médicos. Forçoso acreditar que o ato esteja em conformidade em 

função da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Acrescente-se que não trouxeram as agravantes fundamento suficiente 

acerca da existência de perigo de dano irreparável ou difícil reparação ou ainda 

o risco ao resultado útil do processo com a demora na concessão do provimento 

jurisdicional.

Efetivamente, a Lei n. 12.871/2013 dispensou a revalidação do diploma 

e previu a concessão de visto temporário ao médico intercambista durante 

os três primeiros anos de participação no programa e a Lei n. 13.333/2016 
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prorrogou por 3 (três) anos o prazo de dispensa da revalidação do diploma e do 

visto temporário, mas nada dispôs sobre a renovação automática dos contratos 

individuais.

Sendo assim, os critérios estabelecidos na legislação de regência acima 

citada são claros e objetivos, sendo certo, ainda, competir à Coordenadoria do 

Programa Mais Médicos do Brasil a deliberação sobre a continuidade ou não 

dos profi ssionais no desempenho de suas atividades no território nacional.

Esta Corte Superior tem corroborado o referido entendimento, como se 

deduz da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento 1.433.921/

SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, em que fi cou assentado:

Além disso, mesmo diante da alegação de que o acordo e o contrato 

celebrados entre os Agravados e Cuba afrontam a legislação brasileira, não é 

possível a suspensão da efi cácia desses pactos em sede de cognição sumária, haja 

vista virem sendo aplicados há três anos.

De outra parte, não prevendo a norma que rege a prorrogação do “Programa 

Mais Médicos” a renovação automática dos contratos, não é possível sua 

prorrogação de plano.

Por outro lado, imperioso observar que o tratamento estabelecido para os 

médicos oriundos de Cuba não resulta da legislação infraconstitucional, mas de 

acordos bilaterais fi rmados entre a República Federativa do Brasil e a República de 

Cuba, não havendo na legislação nenhum elemento que discrimine os médicos 

estrangeiros em virtude de sua origem.

No caso, os Agravados insurgem-se contra o acordo fi rmado pelo Governo do 

Brasil, pelo Governo de Cuba e pela OPAS, sendo inviável, neste exame prelibatório, 

concluir-se pela nulidade de cláusulas do acordo firmado sem prévia ouvida 

das partes. Cabe destacar, ainda, que o Brasil, em suas relações internacionais, 

orienta-se pelo princípio da independência nacional e da não-intervenção (artigo 

4º da Constituição da República), diretrizes que devem ser prestigiadas, cabendo 

a intervenção judicial em caso de ofensa ao ordenamento jurídico. Anoto que, 

eventual descumprimento de um acordo fi rmado com outro país, ainda que em 

decorrência de incompatibilidade com o ordenamento interno, poderá, inclusive, 

gerar responsabilização internacional do Estado brasileiro.

Por fi m, ainda que se considerasse que os acordos fi rmados entre Cuba, Brasil 

e OPAS são inconstitucionais e não poderiam, portanto, ter aplicação no Brasil, 

essa conclusão não implicaria a permanência dos Agravados nas condições dos 

demais médicos estrangeiros, uma vez que, invalidados os acordos, a conclusão 

lógica é que restaria invalidada a própria adesão da autora ao programa.

Frise-se, por oportuno, que, como bem ressaltado pela decisão recorrida, 

no caso em exame sequer “está claro nos autos a razão pela qual não fora 
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oportunizada aos médicos cubanos a possibilidade de renovação do vínculo ao 

Programa Mais Médicos”.

Dessa forma, ainda nem é possível antever as razões do suposto discrímen, 

motivo pelo qual “seria temerário presumir em juízo de cognição sumária a 

ofensa ao princípio da isonomia, não havendo, portanto, substrato para que o 

Judiciário controle a legitimidade do ato”.

Sendo assim, sequer se pode invocar a aplicação ao caso da teoria dos 

motivos determinantes, uma vez que não se tem suporte apto para demonstrar 

que a Administração Pública teria agido com motivação discriminatória, 

devendo ressaltar que o feito ainda se encontra na fase embrionária, por se tratar 

a decisão recorrida de indeferimento de pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.145.302-GO (2017/0188537-1)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Agravante: Cleber Airton Melo Migotto

Agravante: Henrique Jose Cruz Laender

Agravante: Joaquim Reis Dias

Agravante: Joao Batista de Almeida Moura

Advogados: Aparecido Barrios Costa - GO013881

Antônio Balian e outro(s) - GO016824

Agravado: Estado de Goiás

Procurador: Vanessa Paula de Sousa Silva Fernandes - GO019551

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. 

Embargos de declaração opostos contra decisão que, no Tribunal 
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de origem, inadmitiu o recurso especial, publicada na vigência do 

CPC/2015. Recurso manifestamente incabível, na hipótese. Art. 

1.042 do CPC/2015. Não interrupção do prazo para a interposição de 

agravo em recurso especial. Agravo em recurso especial não conhecido, 

por intempestividade. Precedentes do STJ. Agravo interno improvido.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02.10.2017, 

que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do 

CPC/2015.

II. Nos termos da jurisprudência desta Corte, fi rmada na vigência 

do CPC/1973, os Embargos de Declaração, opostos à decisão de 

inadmissibilidade do Recurso Especial, na origem, não interrompem, 

em regra, o prazo para a interposição do Agravo, único recurso cabível. 

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 462.839/RJ, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2014; AgRg 

nos EDcl no AREsp 773.886/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe de 13.04.2016; AgRg no AREsp 82.727/SP, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1º.04.2016; AgRg 

no AREsp 551.185/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

DJe de 06.10.2014.

III. Essa orientação jurisprudencial do STJ vem sendo adotada, 

em julgados do STJ, também na vigência do CPC/2015 (STJ, AgInt 

no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira 

Turma, DJe de 16.05.2017; AgInt no AREsp 1.030.934/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22.06.2017; AgInt 

no AREsp 980.304/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, DJe de 15.03.2017; AgInt no AREsp 1.075.172/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15.08.2017; 

AgInt no AREsp 999.025/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, DJe de 19.05.2017).

IV. Todavia, malgrado tal entendimento, o STJ ressalva a 

hipótese em que os Embargos de Declaração, opostos ao juízo prévio 

de admissibilidade do Recurso Especial, interrompem o prazo para 

a interposição do Agravo: quando a decisão que inadmite o Recurso 

Especial “é tão defi citária que sequer permite a interposição do agravo” 

(STJ, EAREsp 275.615/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte 

Especial, DJe de 24.03.2014), o que não ocorreu, na espécie.
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V. No caso, publicada a decisão de inadmissibilidade do Recurso 

Especial em 04.07.2016, o respectivo Agravo, interposto apenas em 

07.10.2016, é intempestivo. A oposição de Declaratórios contra a 

aludida decisão que inadmitira o Especial, em 08.07.2016, rejeitados, 

por decisão publicada em 21.09.2016, não teve o condão de interromper 

o prazo para a interposição do Agravo em Recurso Especial.

VI. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin, Og 

Fernandes e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 17.4.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Agravo interno, 

interposto por Cleber Airton Melo Migotto e Outros, em 24.10.2017, contra 

decisão proferida pela Presidente do STJ, Ministra Laurita Vaz, publicada em 

02.10.2017, assim fundamentada, in verbis:

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu 

recurso especial.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n. 02 e 03, 

os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código 

de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de 

março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os 

preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
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Mediante análise dos autos, verifi ca-se que a parte Recorrente foi intimada 

da decisão agravada em 04.07.2016, sendo o agravo somente interposto em 

07.10.2016.

Dessa forma, inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 

1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.

Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de 

recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, 

os embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso 

especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, os 

seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 157.670/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe de 19.10.2012; e AgRg no Ag 1.335.961/RS, 4ª Turma, Rel. 

Min. Marco Buzzi, DJe de 27.11.2012.

Havendo prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de 

origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe 

de 15% do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo 

Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos § § 2º e 3º 

do referido dispositivo legal, ressalvada a eventual concessão da gratuidade da 

justiça.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Publique-se. Intimem-se (fl s. 919/920e).

Inconformada, sustenta a parte agravante que:

3.1 - Quanto à data em que a recorrente teria sido intimada da decisão 

agravada.

No entender da r. decisão agravada, “(...)verifi ca-se que a parte Recorrente foi 

intimada da decisão agravada em 04.07.2016, sendo o agravo somente interposto 

em 07.10.2016. (...)”, daí porque seria intempestivo o recurso apresentado pelos 

Agravantes.

Tal entendimento foi fi rmado em razão da premissa adotada pela r. decisão 

agravada no sentido de que os embargos de declaração não interrompem o 

prazo recursal.

Afinal, compulsando os autos, verifica-se a existência de duas decisões 

publicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, uma no dia 

04.07.2016 (e-STJ fl s. 806/808) e outra, em 21.09.2016 (e-STJ fl s. 830/833), que, 

respectivamente, deixou de admitir o recurso e, não conheceu dos embargos 

de declaração, ao passo que o presente agravo foi interposto no dia 07.10.2016 

(e-STJ, fl s. 847/879) observado o prazo de 15 (dias) contados da decisão publicada 

em 21.09.2016.
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O cerne da questão reside, portanto, em defi nir se os embargos opostos pelos 

Agravantes eram cabíveis e, por conseguinte, tinham o condão de interromper o 

prazo recursal e, nesse sentido, claramente equivocada a r. decisão agravada; ou, 

se de outra parte, aquela r. decisão não comportava os embargos de declaração e, 

portanto, intempestivo o agravo interposto.

3.2 - Quanto a orientação jurisprudêncial desta Corte Superior e quanto à 

vigência do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput, Código 

de Processo Civil.

Nesse sentido, cumpre observar que a r. decisão ora impugnada assentou-se 

em entendimento fi rmado em precedentes dessa E. Corte no sentido de que os 

embargos de declaração não são cabíveis contra decisão que inadmite recurso 

especial, de forma que, por esse motivo, não teria o condão de interromper o 

prazo recursal. Esta foi a razão pela qual o recurso foi considerado intempestivo.

Data máxima vênia, tal interpretação não pode ser aplicada ao caso ora em 

exame, eis que ela foi construída sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, 

quando vigente o artigo 535 do referido diploma processual, que possuía uma 

redação distinta daquela estabelecida no art. 1.022 do novo CPC, a qual permite a 

apresentação de embargos de declaração contra qualquer decisão, inclusive as de 

natureza interlocutória e monocráticas.

Por outro lado, a agravante entende que a combinação dos dispositivos do 

Código de Processo Civil mencionados na r. decisão (art. 994, VIII, c.c. os arts. 

1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput) respalda a tempestividade do recurso 

interposto.

A adequação e o cabimento dos embargos de declaração manejados pelos 

agravantes está assegurada, portanto, no art. 1.022 c/c art. 1.026, ambos do 

CPC. Estes dispositivos não deixam dúvida sobre o cabimento dos embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial, interrompendo-se o prazo para 

interposição de recurso. Confi ra-se:

(...)

Oportuno acrescentar que, o artigo 265, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, converge no sentido da interrupção do prazo, salvo quando se 

trata de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o que tampouco 

é o caso dos autos. Confi ra-se:

Art. 265. Os embargos de declaração interrompem o prazo para 

a interposição de recursos por qualquer das partes, salvo Quando 

manifestamente protelatórios, na forma do § 4º do art. 1.026 do Código de 

Processo Civil.

A redação do art. 1.022 do NCPC teve por objetivo, justamente, autorizar a 

oposição de embargos de declaração contra toda e qualquer decisão judicial, o 

que deixa evidente o equívoco da r. decisão agravada, que aplicou jurisprudência 
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aplicável exclusivamente aos embargos opostos com fundamento no art. 535 do 

CPC/1973, o que não é a situação dos autos.

Ora, se os embargos de declaração opostos na vigência do novo Código 

de Processo Civil, tal como se verifi ca no caso em análise, são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial (art. 1.022 do NCPC) e interrompem o prazo para 

interposição de recurso (art. 1.026 do NCPC e art. 265, do RISTJ), fi ca evidente o 

equívoco da r. decisão agravada, que deve ser revista e reformada pois assentada 

em jurisprudência superada com o advento do novo Código de Processo Civil.

Considerando, portanto, que foram opostos, tempestivamente, embargos 

de declaração contra a decisão publicada em 04.07.2016, os embargos 

interromperam o prazo recursal para interposição do agravo em recurso especial. 

Somente com a publicação da decisão que analisou os embargos, em 21.09.2016, 

teve inicio o prazo de quinze dias úteis para interposição do agravo, o qual foi 

protocolado dia 07.10.2017, 12º dia útil. Tempestivo, portanto, o citado recurso.

Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por argumentar, impende 

notar que essa E. Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de 

acolhimento do efeito interruptivo aos aclaratórios, na hipótese de generalidade 

da fundamentação da decisão. Nesse sentido, confi ra-se a ementa do julgamento 

pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 275.615/SP, DJe 

24.03.2014, relator o Em. Ministro Ari Pargendler:

(...)

No presente caso, os aclaratórios foram opostos por motivo de omissão 

verifi cada no juízo negativo de admissibilidade do recurso especial, quanto a 

vigência do art. 1.030, do CPC, sendo que a referida decisão não observou as 

formalidades previstas no § único do art. 932, e no § 3º do art. 1.024, da Lei n. 

13.105/2015, fato demonstrado no mencionado recurso (e-STJ, fl . 821/828) e 

novamente demonstrado nas razões do agravo (e-STJ, fl s. 847/879), daí porque 

caracterizada também a hipótese excepcional a justificar o cabimento dos 

embargos.

Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, deve ser revista e 

reformada a r. decisão agravada e conhecido e provido o agravo em recurso 

especial interposto pelos Agravantes, eis que inequívoca a sua tempestividade.

3.3 - Quanto aos honorários.

Demonstrado o equívoco da r. decisão quanto à tempestividade do apelo, 

também deve ser afastada a majoração de honorários, eis que o conhecimento do 

recurso é medida que se impõe (fl s. 928/933e).

Por fi m, formula os seguintes pedidos:

Em razão do exposto, requer-se que Vossa Excelência, reconhecendo o 

equívoco da r. decisão, retratate-se para conhecer do agravo interposto, 
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determinando sua distribuição para relatoria. Alternativamente, caso não 

haja retratação, que determine a distribuição dos autos, conforme previsto no 

parágrafo 2º, do art. 21-E, do RISTJ para que o relator e a respectiva turma possam 

apreciar o recurso e, reconhecendo o equívoco da decisão agravada, a revisem 

para conhecer e dar provimento ao agravo em recurso especial, determinando a 

subida do recurso especial para análise (fl . 933e).

Intimada (fl s. 934e), a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação (fl . 937e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): A decisão ora combatida 

não merece censura.

De início, registra-se que, a respeito da vigência do novel diploma 

processual, é importante ressaltar que, observando o disposto na Lei n. 810/49 e 

na Lei Complementar n. 95/98, o Plenário do Superior Tribunal de Justiça, na 

sessão realizada dia 02.03.2016 (Ata de Julgamento publicada em 08.03.2016), 

por unanimidade, aprovou o Enunciado Administrativo 1, fi rmando a posição 

de que a vigência do novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 13.105, de 

16.03.2015, iniciou-se em 18 de março de 2016.

De igual modo, na sessão realizada em 09.03.2016, em homenagem ao 

princípio tempus regit actum – inerente aos comandos processuais –, o Plenário 

do STJ também cristalizou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível 

e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão 

impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos 

do provimento jurisdicional que pretende combater.

Tal entendimento restou assim fi rmado:

Enunciado Administrativo n. 2: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 

dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado Administrativo n. 3: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
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No caso, no ponto objeto da controvérsia, verifi ca-se que a parte ora 

agravante foi intimada da decisão do Tribunal a quo, que inadmitiu o Recurso 

Especial, em 04.07.2016 (fl . 809e), já na vigência do CPC/2015, à luz do qual 

devem ser examinados os requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse contexto, cinge-se a questão controvertida a analisar a possibilidade, 

ou não, de os Embargos de Declaração, opostos à decisão de inadmissibilidade 

do Recurso Especial, na origem, interromperem o prazo para a interposição do 

Agravo em Recurso Especial, à luz dos preceitos estabelecidos nos arts. 1.022, 

1.026 e 1.042, caput, do CPC/2015.

Com efeito, ainda hoje, a teoria geral dos recursos estabelece, como 

requisitos ordinários dos recursos em geral, os pressupostos intrínsecos 

(cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo 

do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e 

preparo). E para o Recurso Especial, além dos citados requisitos, deve-se 

observância às hipóteses de cabimento disciplinadas na própria Constituição 

Federal, as quais podem ser resumidamente consideradas como a existência de 

questão federal infraconstitucional a ser dirimida e uniformizada.

É de se destacar, outrossim, que o Recurso Especial, apesar de preencher 

os requisitos de admissibilidade formais e de apontar contrariedade à lei ou 

divergência jurisprudencial, pode, ainda assim, deixar de ser admitido, pelos 

Tribunais de origem.

Esse juízo prévio de admissibilidade, todavia, não possui efeito vinculante, 

porquanto “efetivamente, compete ao Superior Tribunal de Justiça proceder, em 

caráter defi nitivo, ao juízo de admissibilidade do recurso especial, assim como 

atribuir-lhe, excepcionalmente, efeito suspensivo. A Corte a quo, ao desempenhar 

tais atribuições, o faz na condição de delegatário deste Tribunal Superior, 

razão pela qual os comandos, nessa condição exarados, revelam-se efêmeros 

(pendentes de ratifi cação por esta Corte, portanto)” (STJ, AgRg na MC 20.733/

GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21.10.2014).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado esse entendimento, 

na vigência do CPC/2015, no sentido de que “o juízo de admissibilidade é 

bifásico, ou seja, o primeiro juízo realizado no Tribunal de origem não tem 

o condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, que é soberana à 

daquele” (STJ, AgInt no AREsp 1.080.807/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Terceira Turma, DJe de 05.10.2017).
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De fato, o exame feito, no Tribunal de origem, sobre a admissibilidade do 

Recurso Especial, é apenas uma das etapas a que é submetido o apelo derradeiro, 

cabendo tão somente ao STJ a sua apreciação fi nal. Tanto assim o é, que contra 

a decisão que nega seguimento ao Recurso Especial, não só o CPC/1973 (art. 

544), como o CPC vigente (art. 1.042), dispõem que cabe Agravo para o STJ.

A título ilustrativo – e por pertinente –, transcreve-se a doutrina de 

FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, em obra 

editada já na vigência do novo CPC, in verbis:

Interposto o recurso especial ou extraordinário perante o Presidente ou Vice-

Presidente do Tribunal de origem, a parte contrária será, imediatamente, intimada 

para oferecer contrarrazões, em quinze dias (art. 1.030, caput, CPC). Após as 

contrarrazões, caberá ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local proceder ao 

juízo de admissibilidade do recurso, nos termos do inciso V do art. 1.030 do CPC. Será, 

então, exercido o juízo provisório de admissibilidade. No tribunal superior, é exercido 

o juízo defi nitivo de admissibilidade. Admitido que seja o recurso pelo presidente ou 

vice-presidente do tribunal local, o juízo provisório ali exercido não vincula o tribunal 

superior, que detém, como dito, o juízo defi nitivo de sua admissibilidade. (...) Caso o 

presidente ou vice-presidente do tribunal local não admita o recurso, nos casos do inciso 

V do art. 1.030 do CPC, cabe agravo do art. 1.042 para o respectivo tribunal superior 

(art. 1.030, § 1º, CPC) (in Curso de Direito Processual Civil, Meio de Impugnações às 

Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Vol. 3, 13ª ed., 2016, p. 316).

Não se pode ignorar, portanto, que a decisão de admissibilidade do Recurso 

Especial ou Extraordinário é proferida por delegação do Tribunal ad quem. E, 

uma vez proferida, exaure-se a sua atuação, devendo os autos ser remetidos à 

instância superior, a fi m de aguardar eventual decisão em Agravo (art. 544 do 

CPC/1973 e art. 1.042 do CPC/2015), ou, sem impugnação, devem baixar à 

origem, para execução ou arquivamento, não havendo qualquer previsão legal, 

portanto, para retratação.

Em reforço, cita-se a Súmula 727 do STF, que assim dispõe: “Não pode 

o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de 

instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda 

que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

Assim, diante da decisão que nega seguimento ao Recurso Especial, por 

expressa previsão legal – seja à luz do CPC/1973, seja sob a vigência do novo 

CPC –, outra conclusão não há, senão a de que – tal como constou da decisão 

ora agravada – o único recurso cabível é o Agravo, dirigido ao STJ. A propósito, 

os seguintes precedentes desta Corte, inter plures:
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Processual Civil. Agravo em recurso especial. Apresentação de embargos de 

declaração em face da decisão que inadmitiu o recurso especial. Não cabimento. 

Interrupção do prazo recursal. Não ocorrência. Agravo intempestivo.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o único 

recurso cabível contra decisão que, na origem, nega seguimento ao Recurso 

Especial é o Agravo. Assim, como a interposição de recurso incabível não interrompe 

nem suspende o prazo para interposição do recurso adequado, os Embargos de 

Declaração interpostos contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não 

terão o condão de interromper o prazo para a interposição do Agravo, sendo este 

intempestivo.

2. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 462.839/RJ, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2014).

Processual Civil. Agravo regimental em embargos de declaração em agravo 

em recurso especial. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu 

o recurso especial. Não interrupção do prazo recursal. Precedente da Corte Especial.

1. De acordo com fi rme entendimento desta Corte, os embargos de declaração 

opostos contra a decisão que nega seguimento a recurso especial não interrompem 

o prazo para a interposição do agravo. Isso porque o agravo é o único recurso cabível 

contra a decisão que inadmite recurso especial.

(...)

3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 773.886/PR, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 13.04.2016).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Embargos 

de declaração contra decisão que inadmitiu o especial. Intempestividade do agravo 

primevo.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o agravo é o único recurso 

cabível contra decisão que inadmite o apelo especial, razão pela qual os embargos de 

declaração opostos em face do referido decisum não têm o condão de interromper o 

prazo para a interposição do recurso previsto no art. 544 do CPC.

2. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 82.727/SP, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1º.04.2016).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Inadmissão 

do recurso especial na origem. Art. 544 do CPC. Embargos declaratórios. Não 

cabimento.

1. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso cabível contra decisão 

que, na origem, inadmite recurso especial. Precedentes desta Corte e do Supremo 

Tribunal Federal.
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2. A oposição de embargos de declaração incabíveis não tem o condão de 

interromper o prazo para a interposição do aludido agravo em recurso especial, razão 

pela qual este se apresenta intempestivo na espécie.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no AREsp 551.185/

SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2014).

Ainda, nesse sentido, sob a égide do CPC/2015:

Processual Civil. Decisão que inadmitiu o especial. Embargos de declaração. 

Interrupção do prazo. Inocorrência.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março 

de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC” (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de 

recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.

3. No caso, os embargos de declaração, opostos contra a decisão que inadmitiu o 

recurso especial, não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Precedentes.

4. “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o 

respectivo agravo, razão pela qual a oposição de embargos de declaração não tem 

o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 866.081/SP, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 09.03.2017).

5. Hipótese em que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 

14.06.2016, revelando-se intempestivo o agravo manejado no dia 24.08.2016.

6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 1.002.982/RS, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16.05.2017).

Recurso fundado no novo CPC/2015. Processual Civil. Agravo interno em agravo 

em recurso especial. Decisão de inadmissão de recurso especial. Embargos de 

declaração. Não interrupção do prazo recursal. Agravo intempestivo.

1. Vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça 

o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o 

único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato 

sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não 

interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial.

2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp 1.030.934/RJ, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22.06.2017).

Agravo interno no agravo em recurso especial. Embargos de declaração contra 

decisão que nega seguimento ao recurso especial. Descabimento. Lapso temporal que 

não sofre interrupção. Precedentes. Recurso intempestivo. Majoração de honorários 

sucumbenciais recursais. Enunciado 16 do ENFAM. Agravo interno não provido.
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1. Os Embargos de Declaração interpostos contra decisão de inadmissibilidade 

do Recurso Especial não interrompem o prazo para a interposição do Agravo, pois o 

único recurso cabível contra decisão que, na origem, não admite o Recurso Especial é 

o Agravo.

2. Não há que se falar na aplicação de honorários sucumbenciais recursais, 

uma vez que, de acordo com a orientação que vem se fi rmando nesta Corte, o 

art. 85 do CPC/2015 não autoriza a majoração dos honorários a cada recurso 

interposto no mesmo grau. Precedentes.

3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp 980.304/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15.03.2017).

Agravo interno no agravo em recurso especial. Direito Processual Civil. 

Embargos de declaração opostos contra a decisão de inadmissibilidade recursal. 

Recurso manifestamente inadmissível. Não interrupção do prazo recursal. 

Precedentes. Agravo interno improvido.

1. É pacífi co o entendimento desta Corte segundo o qual a oposição de embargos 

declaratórios a decisão de admissibilidade do recurso especial não tem o condão de 

interromper o prazo recursal para o recurso próprio, no caso, o agravo previsto no art. 

994, VIII, do CPC/2015.

2. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 1.075.172/RS, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15.08.2017).

Agravo interno no agravo (art. 1.042 do CPC/2015). Decisão monocrática 

da Presidência do STJ não conhecendo do reclamo ante a sua intempestividade. 

Insurgência dos agravantes.

1. A Corte Especial fi rmou o entendimento de que a oposição de embargos de 

declaração contra a decisão que negou seguimento a recurso especial, somente 

interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça 

nos casos em que proferida de forma “tão genérica que sequer permite a interposição 

do agravo.” (EAREsp 275.615/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 

24.03.2014)

2. Na hipótese em julgamento, entretanto, a deliberação que inadmitiu a 

subida do recurso especial não se encaixa na excepcionalidade, considerando 

que está devidamente fundamentada (impossibilidade de exame de ofensa a 

dispositivo constitucional na via do recurso especial e aplicação das Súmulas 5/

STJ e 7/STJ, inclusive com a transcrição de trechos do acórdão recorrido), devendo 

ser mantida a decisão unipessoal que reconhecera a intempestividade do agravo 

em recurso especial.

3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 999.025/MG, Rel. Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 19.05.2017).
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Por outro lado, não se discute que, no sistema processual civil, os Embargos 

de Declaração possuem a natureza de recurso, elencados que estão no rol do art. 

496, IV, do CPC/1973 (art. 994, IV, do CPC/2015).

Segundo NELSON NERY JÚNIOR, “quer sejam interpostos contra 

decisão interlocutória, sentença ou acórdão, os embargos de declaração têm 

natureza jurídica de recurso (CPC 496, IV), sujeitando-se aos requisitos de 

admissibilidade e à teoria geral dos recursos” (“Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante”, 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2003, p. 924).

Nesta Corte, a partir do julgamento do EREsp 159.317/DF, de relatoria 

do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, na Corte Especial do STJ – ainda 

na vigência do CPC/1973 –, fi rmou-se o entendimento de que os Embargos 

Declaratórios são oponíveis a qualquer decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, 

sentença ou acórdão.

Eis a ementa do referido precedente:

Processual Civil. Decisão interlocutória. Embargos declaratórios. Cabimento. 

Interrupção do prazo recursal. Apresentação posterior do agravo. Validade. 

Garantia maior da fundamentação das decisões judiciais. Doutrina. Precedentes. 

Embargos de divergência providos.

- Os embargos declaratórios são cabíveis contra qualquer decisão judicial e, uma 

vez interpostos, interrompem o prazo recursal. A interpretação meramente literal do 

art. 535 do Código de Processo Civil atrita com a sistemática que deriva do próprio 

ordenamento processual, notadamente após ter sido erigido a nível constitucional o 

princípio da motivação das decisões judiciais (STJ, EREsp 159.317/DF, Rel. Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, DJU de 26.04.1999).

Assim, em regra, passou a ser adotado o entendimento de que, havendo 

obscuridade, contradição ou omissão em decisão interlocutória, não se 

justifi caria, por apego à interpretação literal do art. 535 do CPC/1973, privar-

se a parte de obter, do próprio órgão judicial prolator da decisão, pronto 

esclarecimento, o qual poderia ser necessário até mesmo para defi nir o exato 

alcance da decisão interlocutória e, assim, viabilizar o seu fi el cumprimento ou a 

sua complementação.

Não se cogitou, todavia, no citado EREsp 159.317/DF – e nos numerosos 

acórdãos que se lhe sucederam –, do cabimento de Embargos de Declaração, em face 

de decisão do Presidente do Tribunal de origem que, em juízo prévio de admissibilidade, 

indefere o processamento de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário.
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De fato, uma leitura apressada da ementa do precedente, no ponto em 

que afi rma serem os Embargos cabíveis contra “qualquer decisão judicial”, 

poderia levar à equivocada conclusão de que seria viável a sua oposição à decisão 

denegatória de Recurso Especial. Contudo, analisando os julgados desta Corte 

que se lhe seguiram, verifi ca-se que o exame dos Julgadores voltou-se às decisões 

interlocutórias – ou seja, àquelas pelas quais o juiz, no curso do processo, resolve 

questão incidente (CPC/1973, art. 162, § 2º) –, o que enfatiza um dos motivos 

por que não deve ser admitido o cabimento de Aclaratórios, no caso.

Assim, esta Corte, levando em consideração os mesmos motivos que 

justificam o cabimento de Embargos de Declaração em face de decisões 

interlocutórias, acabou por afastar o seu cabimento de decisão que nega trânsito 

a Recurso Especial.

Isso porque entendeu-se que as decisões interlocutórias têm força própria; 

dispõem, mesmo que precariamente, sobre o direito das partes (liminares ou 

antecipações de tutela); resolvem todo o tipo de questão de direito processual 

ou material incidente. Ao proferi-las, o Magistrado não exaure a prestação 

jurisdicional a seu cargo. Se forem agravadas, caberá juízo de retratação 

(CPC/1973, art. 523, § 2º).

Nesse contexto, não seria lógico, portanto, que, dentro do sistema 

processual vigente – tanto na época, quanto hoje –, o Presidente do Tribunal 

local pudesse esclarecer sua decisão indeferitória, ao acolher os Aclaratórios, e, 

em consequência, tivesse competência para reconsiderá-la, em face de Agravo 

dirigido à instância superior.

A situação inversa reforça tal entendimento. Imagine-se que, em face 

da decisão que dá seguimento ao recurso não cabe a interposição de Agravo, 

seja pelo recorrente, seja pelo recorrido. Ora, se o Recurso Especial, embora 

interposto por dois fundamentos, for admitido apenas por um deles, o recorrente 

não poderá agravar, por falta de interesse, pois o STJ não está vinculado ao juízo 

de admissibilidade feito na origem, podendo, inclusive, conhecer do recurso, pelo 

fundamento rejeitado, na origem. Igualmente não cabe recurso pelo recorrido, já 

que o STJ apreciará livremente a admissibilidade do recurso, podendo dele não 

conhecer.

Ora, seja nos termos do art. 535 do CPC/1973, na linha do entendimento 

desta Corte, quanto do art. 1.022 do CPC/2015, em sua dicção legal, os embargos 

de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, seja ela monocrática 

ou colegiada, que contenham os vícios neles previstos. Entretanto, os Embargos 
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de Declaração, diante da hipótese de admissibilidade, são obviamente sem 

utilidade, ainda que por suposta omissão, contradição ou obscuridade, eis que, de 

maneira alguma, o seu almejado provimento é capaz de integrar ou aperfeiçoar 

a solução dada à causa. Consoante assinalado, na hipótese, os Aclaratórios 

insurgem-se contra o juízo de admissibilidade precário e provisório, exercido, 

por delegação pelo, Tribunal a quo. A natureza diferente e peculiar, única em nosso 

sistema processual, da decisão de admissibilidade dos recursos excepcionais, no 

meu entendimento, permanece sob a égide do CPC/2015.

Outra conclusão, portanto, não há. No caso, diante da decisão que nega 

seguimento ao Recurso Especial, o único recurso cabível é o Agravo (art. 544 

do CPC/1973 e art. 1.042 do CPC/2015). Embargos de Declaração, aqui, 

não têm utilidade alguma, seja porque o STJ e o STF não estão vinculados aos 

fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, seja porque, 

exaurida a delegação, não mais caberia, a título de sanar defeito de obscuridade, 

contradição ou obscuridade, reconsiderar a decisão, para dar seguimento ao 

recurso trancado.

Com efeito, o único efeito prático de tais Aclaratórios seria a postergação 

injustifi cável, inútil, do trâmite processual, prejudicando a parte vencedora e 

assoberbando ainda mais o serviço judiciário.

Note-se, ainda, que, se cabíveis os primeiros Embargos Declaratórios por 

uma das partes, nada impediria sucessivos Embargos de Declaração das demais 

partes, recursos estes cuja fi nalidade, necessariamente, seria rever, a pretexto de 

omissão ou obscuridade, a ordem de seguimento ou a negativa de seguimento ao 

apelo nobre.

Ora, o cabimento de Embargos de Declaração vem em benefício da 

economia processual e do aperfeiçoamento da decisão, por seu próprio prolator, 

o qual continua na direção do processo, até a sentença ou acórdão.

Por outro lado, as decisões de admissibilidade de Recurso Especial 

ou Extraordinário, como já dito, limitam-se a decidir pelo seguimento ou 

trancamento do recurso dirigido à instância superior.

Tais decisões, por consequência lógica, não decidem questão incidente e 

jamais serão passíveis de execução, sequer a título precário, como as antecipações 

de tutela. Se não impugnadas, o trânsito em julgado acobertará a última decisão 

de mérito.

Assim, embora seja certo que mesmo Embargos de Declaração não 

conhecidos interrompem o prazo para os demais recursos, desde que tempestivos, 
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tal fato não sucede em caso de erro grosseiro, de recurso manifestamente 

incabível, como a oposição à decisão prévia de admissibilidade de Recurso 

Especial.

De fato, consoante remansosa jurisprudência desta Corte “a interposição 

de recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo para a apresentação do 

recurso próprio” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl 

no RE no Ag 387.730/SP, Rel. Ministro Edson Vidigal, Corte Especial, DJU de 

1º.03.2004).

No mesmo sentido: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 574.916/MG, Rel. 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, DJU de 20.06.2005; AgRg 

nos EDcl no Ag 598.019/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 

Turma, DJU de 16.05.2005; AgRg no Ag 1.341.818/RS, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31.10.2012; AgRg no AREsp 156.243/RJ, 

Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 07.05.2013.

É de se concluir, portanto, que, “em regra, os Declaratórios interrompem o 

prazo recursal, exceto aqueles opostos contra decisão que inadmite o Recurso Especial 

na origem. Precedente da Corte Especial: AgRg nos EAREsp. 304.427/MT, 

Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 1º.9.2014” (STJ, AgRg nos EAREsp 343.914/SC, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 25.02.2016).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do STF:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Decisão que não admite o 

recurso extraordinário. Oposição de embargos de declaração. Recurso incabível. 

Agravo de instrumento intempestivo.

I- Não cabem embargos de declaração da decisão que não admite o recurso 

extraordinário.

II- Recurso incabível não tem o efeito de suspender o prazo recursal.

III- Agravo regimental improvido (STF, AI 588.190/RJ AgR, Rel. Ministro Ricardo 

Lewandowski, Primeira Turma, DJU de 08.06.2007).

Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Interposição de 

embargos declaratórios incabíveis. Não interrupção do prazo para a interposição 

de agravo de instrumento. Intempestividade. O agravo de instrumento é 

intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos 

de declaração opostos da decisão do Presidente do Tribunal de Origem que nega 

seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não 

suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. Agravo 

Regimental a que se nega provimento (STF, AI 602.116/RJ AgR, Rel. Ministro 

Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJU de 26.10.2007).
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Agravo regimental em agravo de instrumento.

2. Juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. O recurso 

adequado para a impugnação é o de agravo de instrumento - art. 544, CPC.

3. Hipótese em que foram opostos embargos declaratórios. Recurso impróprio, 

que não suspende o prazo para a apresentação do recurso extraordinário.

4. Agravo de instrumento interposto somente após o julgamento dos 

embargos, ora considerados inadequados. Intempestividade.

5. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AI 521.217/RJ AgR, Rel. 

Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJU de 11.11.2005).

Malgrado o exposto, esta mesma Corte acabou por ressalvar a hipótese 

em que os Embargos de Declaração, opostos ao juízo de admissibilidade do 

Recurso Especial, realizado na origem, interrompem o prazo para a interposição 

do Agravo, quando a decisão que inadmite o Recurso Especial “é tão defi citária 

que sequer permite a interposição do agravo” (STJ, EAREsp 275.615/SP, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 24.03.2014). É esta a ementa do 

julgado:

Processo Civil. Decisão que nega seguimento a recurso especial. Prazo recursal 

interrompido pela oposição de embargos de declaração.

Salvo melhor juízo, todas as decisões judiciais podem ser objeto de embargos 

de declaração, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem explicitar 

a respectiva motivação, tem se orientado no sentido de que os embargos de 

declaração opostos contra a decisão que, no tribunal a quo, nega seguimento a 

recurso especial não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto 

no art. 544 do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, atribui-se esse efeito interruptivo quando, como evidenciado 

na espécie, a decisão é tão genérica que sequer permite a interposição do agravo.

Embargos de divergência conhecidos e providos.

Com efeito, quando a decisão prévia, denegatória do processamento 

do Recurso Especial, tenha sido proferida de forma genérica, o recurso de 

Agravo, para não ser obstruído pelo óbice da Súmula 182/STJ, só seria viável se 

explicitados, mediante Embargos de Declaração, quais são os fundamentos do 

decisum combatido.

De fato, e em verdade, não há como ser, especifi camente, rechaçada uma 

decisão denegatória na qual sua fundamentação se resume, simplesmente, na 

afi rmativa de que “não houve qualquer maltrato a normas legais ou divergência 
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jurisprudencial” ou que “não foram atendidos os requisitos das hipóteses das alíneas a, 

b e c do permissivo constitucional”.

Este Tribunal, inclusive, analisando questão semelhante, decidiu ser 

pertinente a repetição das razões do Recurso Especial, no Agravo, como 

uma das formas de impugnação à decisão que negou seguimento ao Recurso 

Especial, quando haja sido proferida com fundamentação genérica, isto é, por 

simples afi rmativa de “ausência de violação de lei federal” ou “dos requisitos 

autorizadores, previstos nos permissivos constitucionais”, para assim, com razão, 

afastar a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Decisão que determina a subida 

do recurso especial inadmitido. Artigo 258, parágrafo 2º, do RISTJ. Enunciados 

n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 288 da Súmula do Supremo 

Tribunal Federal. Não incidência. Requisitos formais preenchidos. Agravo não 

conhecido.

(...)

3. É pertinente a repetição dos fundamentos do recurso especial na 

fundamentação do agravo de instrumento, quando esta for a única forma de infi rmar 

as razões da decisão que, de forma genérica, negou seguimento ao recurso em razão 

da ausência de violação de lei federal, o que afasta o enunciado n. 182 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental não conhecido (STJ, AgRg no Ag 1.100.550/SP, Rel. 

Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 09.10.2009).

Processo Civil. Agravo regimental para correção de contradição. Agravo de 

instrumento para fazer subir o recurso especial.

1. Sucessivos equívocos no processamento dos diversos recursos, ensejando a 

existência de três embargos de declaração e um agravo regimental.

2. Pretensão do recorrente, de início, em ver examinada pelo STJ decisão que 

inadmitiu recurso especial.

3. Decisão do primitivo relator negando provimento ao agravo de instrumento por 

falta de razões próprias para impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso 

especial (Súmula 182)

4. Pertinência na repetição dos fundamentos expostos no recurso especial na 

fundamentação do agravo de instrumento, afastando-se a incidência da súmula, por 

ser esta a única forma de contestar a decisão que negou seguimento ao especial, ao 

afi rmar não ter havido violação a lei federal.
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5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para 

determinar a subida do recurso especial (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no 

AgRg no Ag 456.295/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ acórdão Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJU de 10.12.2007).

Nesses termos, não obstante tenha a parte ora agravante oposto Embargos 

de Declaração à decisão que não admitira o Recurso Especial, já na vigência do 

CPC/2015, no caso não possuíam os Declaratórios o condão de interromper o 

prazo para a interposição do Agravo, porquanto a decisão de inadmissibilidade 

não se apresentava genérica ou incompreensível, de forma a impedir a 

interposição imediata do próprio Agravo, como se vê da aludida decisão, in 

verbis:

Cleber Aírton Melo Migotto e Outros, não se conformando com o acórdão 

unânime da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível (fl s. 553/579), 

proferido no agravo regimental nos autos do Duplo Grau de Jurisdição n. 

500770-39.2009.8.09.0051 (200995007705), Apelação Cível e Recurso Adesivo, 

da Comarca de Goiânia, interpõem Recurso Especial para o Superior Tribunal de 

Justiça, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição 

Federal (fl s. 643/676).

O acórdão impugnado traz a seguinte ementa:

Agravo regimental contra decisão monocrática. Duplo grau de jurisdição 

e apelação cível. Pedido de julgamento colegiado. Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico-tributaria. Sentença extra petita. Legalidade e 

constitucionalidade IN 673/04-GFS. Coisa julgada. Pedido de uniformização de 

jurisprudência. Desprovimento. Ausência de fatos novos a justifi car o pedido de 

reconsideração. I - A sentença é extra petita quando não está de acordo com 

os limites da matéria objeto do pedido inicial. II - O julgamento extra petita 

enseja o decote da sentença nessa parte. III - Como resultado do decote da 

sentença, impõe-se a improcedência dos pedidos. IV - Como a sentença 

reconheceu a legalidade e a constitucionalidade da IN 673/04-GSF, matéria 

essa que não foi objeto de insurgência recursal pelos agravantes, descabe a 

esta julgadora qualquer enfrentamento a respeito, ante o perfazimento da 

coisa julgada, devendo por essa razão, os agravantes a ela se submeterem, 

em todos os seus termos, caso queiram emitir a nota fi scal avulsa. V - A 

arguição do incidente de uniformização de jurisprudência deve preceder 

o julgamento do recurso, sob pena de não ser conhecida. VI - Inexistindo 

fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, 

nega-se provimento ao Agravo Regimental. Agravo regimental conhecido e 

improvido.
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Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos pelo acórdão 

de fl s. 626/640.

Alegam os recorrentes violação dos artigos 128, 460, 535, incisos I e II, 557, § 

1º-A, do Código de Processo Civil.

Preparo às fl s. 678/680.

Contrarrazões às fl s. 730/732.

No tocante ao artigo 535, incisos I e II, do estatuto processual, os recorrentes 

não indicaram, motivadamente o ponto relevante da lide, supostamente não 

decidido, bem como a parte obscura ou contraditória, a merecer exame ou 

esclarecimento pelo órgão a quo, faltando demonstração da necessária 

subsunção dos fatos às normas tidas como violadas, o que confi gura ausência 

de requisito formal, a ensejar a inadmissibilidade do recurso, por defi ciência na 

fundamentação, segundo o disposto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

Em relação aos demais dispositivos legais apontados, verifica-se que a 

conclusão sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida demandaria incursão 

no acervo fático-probatório dos autos, o que impede o trânsito do recurso 

especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Pela alínea “b” do permissivo constitucional, embora apontado como 

fundamento da interposição, nada foi alegado.

Deixo, pois, de admitir o recurso.

Intimem-se (fl s. 806/808e).

Assim, publicada a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial em 

04.07.2016 (fl . 809e), o respectivo Agravo, interposto apenas em 07.10.2016 (fl s. 

847/879e), é intempestivo. A oposição de Declaratórios contra a aludida decisão, 

em 08.07.2016 (fl s. 812/828e), rejeitados, por decisão publicada em 21.09.2016 

(fl . 839e), não teve o condão de interromper o prazo para a interposição do 

Agravo em Recurso Especial, pelas razões exaustivamente demonstradas.

Ante todo o exposto, nego provimento ao Agravo interno.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.583.705-SP (2016/0012253-4) 

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria
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Recorrido: Ailema Ribas

Agravante: Ailema Ribas

Advogado: Fernando Carlos Luz Moreira e outro(s) - SP102385

Agravado: Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria

EMENTA

Administrativo. Desapropriação. Reforma agrária. Indenização. 

Valor.  Revisão. Súmula 7/STJ. Área de preservação permanente. 

Reserva legal. Abatimento. Custos de recuperação ambiental. 

Benfeitorias. Não licenciadas. Não indenizabilidade. Juros 

compensatórios. ADI 2.332. REsp Repetitivo 1.116.364/PI. Juros 

moratórios. REsp Repetitivo 1.118.103/SP. TDA. Incidência. Termo 

final. Efetivo pagamento. Honorários. Revisão. Súmula 7/STJ. 

Omissão. Inexistência.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a 

Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões 

postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária 

aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A área de preservação permanente em desapropriação direta 

é indenizável desde que excluídos valores considerados a título de sua 

exploração comercial ou cobertura vegetal.

3. A área de reserva legal em desapropriação direta é indenizável, 

devendo ser excluídos, caso inexista plano de manejo aprovado, valores 

considerados a título de sua exploração comercial ou cobertura vegetal.

4. Os custos com a recuperação ambiental de áreas 

comprovadamente degradadas devem ser descontados da indenização.

5. Benfeitorias edifi cadas em área de preservação permanente sem 

o devido licenciamento não são indenizáveis. Antes, o ilícito ambiental 

acarretará ônus ao expropriante, decorrentes de sua recuperação, que 

deverão ser abatidos da indenização.

6. Na desapropriação para reforma agrária, caso a imissão efetiva 

tenha ocorrido após 13.9.2001, incidem juros compensatórios de 12% 

ao ano desde a imissão na posse até a expedição do precatório.
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7. Os juros moratórios incidem na forma do art. 15-B do 

Decreto-Lei n. 3.365/1941, mesmo sobre títulos da dívida agrária e 

até o efetivo pagamento.

8. A revisão do valor da indenização demandaria reexame de 

provas, inviável em recurso especial. No mesmo óbice incorre a revisão 

dos honorários advocatícios. Incidência da Súmula 7/STJ.

9. Recurso especial interposto pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – Incra conhecido em parte e, nessa 

extensão, parcialmente provido para: i) afastar a indenização sobre 

benfeitorias erigidas em áreas de preservação permanente ou sem a 

devida licença; e ii) determinar o desconto do valor da indenização dos 

custos decorrentes da necessidade de recuperação ambiental das áreas 

comprovadamente prejudicadas.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-

lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Francisco Falcão 

(Presidente) e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 4.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, com amparo na 

alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-STJ, fl s. 1.369-

1.370):

Civil e Processo Civil. Agravo. Aplicação do art. 557 do Código de Processo Civil. 

Desapropriação indireta. Área de reserva legal. Custo de recuperação das áreas 
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protegidas por lei. Açudes assoreados. Indenização. Exclusão de 132 ha do quadro 

de área aproveitável. Juros compensatórios. Terra nua. Avaliação. Indenização da 

área de preservação permanente e das pastagens.

1. O recurso pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível mesmo 

sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Precedentes 

do STJ.

2. A área de reserva legal de que trata o § 2º do artigo 16 do Código Florestal 

é restrição imposta à área suscetível de exploração, de modo que não se inclui na 

área de preservação permanente. Assim, essa área pode e deve ser indenizável, 

em observância ao mandamento constitucional da justa indenização, sob pena 

de caracterização de confi sco. Ademais, considerando que as áreas reservadas se 

inserem no domínio particular, não sendo propriedade do Poder Público, não há 

justo motivo para que elas sejam desconsideradas no cálculo da indenização.

3. Uma vez que a área de preservação permanente deve ser indenizável, 

segundo jurisprudência pacífi ca do Supremo Tribunal Federal (AI 677.647 AgR, 

Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 20.05.2008, DJe-102 divulg 

05.06.2008 public 06.06.2008 Ement vol-02322-07 pp-01451; RE 189.779 AgR, 

Relator Min Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 05.04.2005, DJ 

29.04.2005 pp-00026 Ement vol-02189-3 pp-00486), e sendo certo que já houve 

redução de 80% (oitenta por cento) de seu valor em relação ao valor da terra nua, 

não merece acolhida a proposição aventada pela autarquia federal, sob pena de 

confi guração de bis in idem.

4. O laudo pericial constatou que, dentre as benfeitorias não reprodutivas, 

encontram-se dois açudes de construção rústica, com 80 e 90m, para cujos 

custos de construção adotou-se um total de 340 horas/máquina, a R$ 50,00 cada 

hora (totalizando R$ 17.000,00) – f. 829 e 835. Assim é devida a indenização das 

referidas benfeitorias.

5. A faixa de terra de 132,00 ha referente a reserva legal fl orestal deve ser 

excluída do quadro de área aproveitável, uma vez que, embora a área de reserva 

legal seja indenizável, não é considerada como área utilizável (artigo 10, IV, da Lei 

n. 8.629/1993, c/c artigo 1º, § 2º, III, da Lei n. 4.771/1965).

6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na 

desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a data da 

imissão na posse, não fi cando adstrito à produtividade ou improdutividade do 

bem, e sim ao desapossamento que o expropriado sofreu. Considerando que a 

imissão na posse ocorreu em 18 de dezembro de 2001, os juros compensatórios 

devem ser calculados à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, conforme a Súmula 

618 do STF7 e a Súmula 69 do STJ.

7. Para avaliação do valor da terra nua (VTN), foram obedecidos os 

procedimentos legais, conforme Lei n. 8.629, de 05 de fevereiro de 1993, e a 

Lei Complementar n. 76, de 06 de junho de 1993, Lei n. 8.847/1994, e Norma 

Brasileira registrada, ABNT, sob n. 8.799/85 – Avaliação de Imóveis Rurais.
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8. Apesar de indenizável, a área de preservação permanente (APP) deve ser 

considerada como área não aproveitável, uma vez que a utilização desta área 

como se pasto fosse, aberta ao pastoreio extensivo, mas agravado pelo pisoteio 

do gado, é atividade que impede e difi culta a regeneração da vegetação natural 

da fl oresta de mata ciliar e demais formas de vegetação natural que ali deveriam 

existir. Assim, por considerar esta área não aproveitável, o valor relativo adotado 

de 20% (vinte por cento) do valor médio encontrado para as terras da região, 

estabelecido pelo perito ofi cial, não se mostra inadequado.

9. Agravo desprovido.

Os embargos de declaração foram acolhidos nos seguintes termos (e-STJ, 

fl s. 1.397-1.408):

Processual Civil. Embargos de declaração. Desapropriação. Omissão 

em relação ao termo fi nal dos juros compensatórios, dos juros de mora e da 

correção monetária. Acórdão integrado, sem alteração no resultado do julgado. 

Desnecessidade de apreciação de todos os dispositivos legais apontados.

1. Deve ser sanada omissão existente nos embargos de declaração.

2. Os juros compensatórios incidem até a data da expedição do precatório 

original, segundo a dicção do § 12 do art. 100 da Constituição Federal.

3. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir até a data do efetivo 

pagamento da indenização.

4. Irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais 

tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é 

sufi ciente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

5. Embargos de declaração acolhidos, para o fi m de integrar o ponto omisso, 

sem alteração no resultado do julgamento.

Alega a parte recorrente, nas razões do especial, contrariedade aos arts. 20, 

§ 4º, 333, 334, 436 e 535 do CPC/1973; 1º, 2º, 4º, 16 e 44 da Lei n. 4.771/1965; 

2º, 5º, 6º, 9º e 12 da Lei n. 8.629/1993; 64 e 69 do Código Civil; 15-A e 27, § 

1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Defende, em síntese:

i) omissão quanto à necessidade de compensação dos custos de recuperação 

das áreas de proteção ambiental com o valor da indenização e quanto à avaliação 

administrativa;

ii) impossibilidade de indenização por área de preservação permanente;

iii) impossibilidade de indenização da área de reserva legal sem plano de 

manejo autorizado;
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iv) necessidade de compensação da indenização com os custos da 

recuperação ambiental;

v) necessidade de consideração da avaliação administrativa na fi xação do 

preço;

vi) descabimento de juros compensatórios sobre propriedade improdutiva 

ou, subsidiariamente, sua redução;

vii) inacumulabilidade de juros compensatórios e moratórios;

viii) não incidência de juros moratórios sobre TDAs ou, subsidiariamente, 

aplicação de seu termo fi nal na data da liquidação;

ix) impossibilidade de indenizar pelas benfeitorias erigidas em área de 

preservação permanente; e

x) redução dos honorários, em função do trabalho expendido.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.597-1.611), o recurso especial foi 

admitido na origem (e-STJ, fl s. 1.660-1.664).

Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento em parte do 

recurso e, nessa extensão, por seu parcial provimento (e-STJ, fl s. 1.759-1.790).

Processo com prioridade legal (art. 1.048, I, do CPC/2015, c/c o art. 71 da 

Lei n. 10.741/2003).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): O recurso merece parcial acolhida.

Registro, de início, não prosperar a tese de violação do art. 535 do 

CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou claramente seu 

posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

A compensação da recuperação ambiental com a indenização foi afastada 

por entender a origem que, de modo diverso, haveria dupla condenação pelo 

mesmo fato (bis in idem), por ter sido reduzido em 80% o valor da área em 

relação à terra nua.

Acerca do valor da indenização, o acórdão remeteu-se à sentença, 

concluindo por sua correção, nos seguintes termos (e-STJ, fl . 1.366):

Ressalta-se que o juiz pode fundamentar sua decisão através do laudo de 

avaliação ofi cial, sobretudo diante da divergência entre o laudo pericial e os 
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pareceres técnicos, já que, além daquele ter sido elaborado por profi ssional que 

goza da confi ança do juízo e ocupa posição de equidistância em relação aos 

interesses das partes, os pareceres técnicos não trouxeram elementos objetivos e 

concretos capazes de infi rmar o laudo pericial.

Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição 

do aresto. O fato de a corte de origem haver decidido a lide de forma contrária 

à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por 

ela propostos, não confi gura qualquer vício passível de exame em embargos de 

declaração.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Enunciado Administrativo 

n. 03/STJ. Servidor público federal. Processo administrativo disciplinar. Demissão. 

Reintegração. Ofensa ao art. 557 do CPC/1973. Inocorrência. Negativa de 

prestação jurisdicional. Inocorrência. Acórdão recorrido assentado no conjunto 

fático-probatório do feito. Revisão. Impossibilidade. Necessário reexame do 

conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. Agravo 

interno não provido.

1. Não há falar em violação ao art. 557 do CPC/1973 alegada pela parte 

agravante, tendo em vista que a questão suscitada encontra óbice na Súmula 

7/STJ, sendo o recurso especial, por conseguinte, manifestamente inadmissível. 

Ainda que assim não fosse, é de se ressaltar que fi ca superada eventual ofensa 

ao referido dispositivo legal, pelo julgamento colegiado do agravo regimental 

interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes.

2. Inexiste violação aos arts. 458, II e 535, II, do CPC/1973, quando não se 

vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de 

torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda em toda 

a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os 

motivos e fundamentos que o embasam.

3. [...] Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.595.272/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 2.6.2016, DJe 8.6.2016)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Servidor público. Inocorrência da alegada violação aos arts. 535 e 458 do CPC. 

Acórdão devidamente fundamentado. Recurso que se funda, tão somente, nessa 

alegação. Agravo regimental do Estado do Pará a que se nega provimento.

1. No caso, não há como acolher a alegada violação aos arts. 458, II e 535, II do 

CPC/1973, visto que a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que 
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sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas 

em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que 

justifi casse o manejo dos Embargos Declaratórios.

[...]

3. Agravo Regimental do Estado do Pará a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 884.151/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 13.6.2016)

Quanto à impossibilidade de indenizar-se a área de preservação 

permanente, este Tribunal entende que o que não se indeniza, a menos que 

haja aumento da restrição de uso, é a cobertura vegetal de tais terrenos. Tendo 

sido aplicada depreciação de 80% do valor encontrado da terra nua para fi xar 

a indenização relativa às APPs, não há que se falar em reforma do acórdão no 

ponto.

No aspecto (grifos acrescidos):

Administrativo. Recurso especial. Desapropriação. Impossibilidade de 

indenização da cobertura vegetal localizada em área de preservação permanente. 

Precedentes.

1. Nas demandas expropriatórias, é incabível a indenização da cobertura 

vegetal componente de área de preservação permanente.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.090.607/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

3.2.2015, DJe 11.2.2015)

Administrativo. Desapropriação. Área tombada para reserva fl orestal do Parque 

Estadual da Serra do Mar. Indenização.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que não há 

indenização pela só limitação administrativa.

2. Se a limitação vai ao ponto de privar o seu proprietário do uso pleno, 

indeniza-se na mesma proporção do prejuízo causado.

3. Área de preservação permanente que impede o uso da propriedade, 

mas onde não é possível haver exploração econômica do manancial vegetal. 

Indenização limitada à terra nua, não se estendendo à cobertura vegetal.

4. Recurso especial do Estado de São Paulo provido em parte e improvido o 

dos expropriados.

(REsp 167.070/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.6.2005, DJ 22.8.2005, p. 172)
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Administrativo. Desapropriação para fins de reforma agrária. Indenização 

da cobertura vegetal em separado. Necessária comprovação da exploração 

econômica da área. Interpretação do art. 12, da Lei n. 8.629/1993. Matéria fático-

probatória. Súmula n. 07/STJ.

1. Controvérsia que gravita em torno da indenizabilidade da cobertura vegetal, 

in casu, área de preservação permanente, reserva legal e matas secundárias, em 

separado da terra nua.

2. A desapropriação revela como contrapartida a justa indenização que 

inequivocamente é representada pelo valor de mercado do imóvel com suas 

utilidades e limitações.

3. Deveras, se além do valor do imóvel em si, parte do mesmo é servil à 

exploração econômica que resta suprimida pelo ato estatal, há de se acrescer 

novo capítulo indenizatório, posto que nova perda foi imposta pelo Poder Público.

[...]

6. Outrossim, a questão da indenizabilidade da cobertura vegetal tem sido 

decidida positivamente pelo Superior Tribunal de Justiça porquanto a limitação 

legal ou física encerra expropriação, que nosso sistema constitucional, que 

também protege a propriedade, gera indenização, condicionando-a, apenas, 

à prova da exploração econômica da área. (Precedentes: REsp 450.270/PA; Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, DJ de 13.12.2004; REsp 408.172-SP, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJ de 24.5.2004; REsp 443.669-GO, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 

2.6.2003).

7. Inexistindo prova de exploração econômica dos recursos vegetais, não há 

se cogitar de indenização em separado da cobertura fl orística, consoante nova 

redação atribuída ao art. 12 da Lei n. 8.629/1993 (alterada pela MP n. 1.577/97), 

que assim dispõe: “Art. 12. Considera-se justa a indenização que refl ita o preço 

atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões 

naturais, matas e fl orestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes 

aspectos: I – localização do imóvel; II – aptidão agrícola; III – dimensão do imóvel; 

IV – área ocupada e ancianidade das posses; V – funcionalidade, tempo de uso 

e estado de conservação das benfeitorias. (...) § 2º. Integram o preço da terra as 

fl orestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não 

podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do 

imóvel.”

8. No mesmo sentido a lição da doutrina, verbis: “A cobertura vegetal (fl orística) 

do imóvel, mormente quando vem mostrar-se possível a sua exploração 

econômica na região onde está situada, bem ainda levando em conta os custos 

advindos da sua exploração/extração, transporte, cubagem e comercialização, 

considerando outros fatores, como, v.g., as matas de preservação permanente 

e de reservas legal e natural, deve ser indenizada, consoante jurisprudência 

consagrada pelos tribunais do País, (...)”. (Welinton Militão dos Santos, in 
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“Desapropriação, Reforma Agrária e Meio Ambiente”, Ed. Mandamentos, Belo 

Horizonte, 2001, p. 370)

9. Entretanto, todos esses aspectos são objeto de laudo obrigatório e 

originário introduzido no organismo do rito da desapropriação, onde é possível, 

interinalmente nulificar-se a prova, requerer nova perícia, formular quesitos 

suplementares, suscitar falsidade suspensivas prejudiciais, circunstâncias 

processuais impassíveis de ocorrerem na instância especial (Súmula n. 07/STJ).

10. Considere-se, por fi m, que o aresto recorrido considerou justa a indenização 

à luz do seu preço de mercado, o que torna impossível a discussão da mesma pelo 

Tribunal, com revolvimento vertical da perícia, aliás, inatacada sob o ângulo da 

moralidade, matéria de cognição interditada ao STJ (Súmula n. 07).

11. O Tribunal a quo fundamentando-se nas provas apresentadas pelas partes 

e pelo perito ofi cial conclui que, as matas de preservação permanente, embora 

não sejam passíveis de atividade econômica, são indenizáveis, em razão do valor 

econômico que sua exploração potencialmente poderia gerar, caso não existisse 

a limitação administrativa e as matas de reserva legal e matas secundárias, pelas 

mesmas razões, utilizando-se dos valores encontrados pelo laudo do perito ofi cial 

para fi xação da indenização.

[...]

13. Recurso especial não conhecido.

(REsp 667.482/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.5.2005, 

DJ 26.9.2005, p. 207)

Não se pode confundir a indenizabilidade de APPs em caso de 

desapropriação para reforma agrária, com transferência efetiva da propriedade 

sobre todo o terreno, com a não indenizabilidade das mesmas APPs nas 

hipóteses de desapropriação indireta, sem ampliação de restrições ambientais 

já existentes. Poder-se-ia perquirir quanto ao interesse administrativo em se 

desapropriar APPs para fi ns de reforma agrária, por serem impassíveis de 

exploração pelos benefi ciados, mas tal indagação é descabida nesta sede.

De igual forma, no que diz respeito à indenização pela área de reserva 

legal, o Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte. Destaque-se 

ter o acórdão reduzido a indenização relativa à área, passando-a de utilizável a 

não utilizável.

A propósito:

Administrativo. Desapropriação. Reforma agrária. Justa indenização. Cobertura 

fl orística. Cálculo em separado. Inviabilidade. Depósito inicial realizado pelo INCRA 

em valor muito superior à posterior condenação judicial. Juros compensatórios. 

Inexistência de base de cálculo.
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[...].

3. Na análise do potencial econômico madeireiro devem-se levar em 

consideração as restrições legais e administrativas à utilização da propriedade, 

excluindo-se da base de cálculo as Áreas de Preservação Permanente, as de 

Reserva Legal sem Plano de Manejo aprovado pelo órgão ambiental competente, 

bem como as que, por suas características naturais ou estatuto jurídico próprio, 

não podem ser exploradas livremente, como, por exemplo, as situadas no bioma 

Mata Atlântica, na moldura da Lei n. 11.428/2006.

4. Na falta de licença ambiental e de Plano de Manejo, a exploração de fl orestas 

não é direito ou interesse indenizável; ao contrário, se ocorrer, caracteriza-se 

como ilícito ambiental, sujeito a sanções administrativas e penais, sem prejuízo 

do dever de reparar o dano causado, de forma objetiva, nos termos da Lei n. 

6.938/1981.

[...]

8. Recurso Especial dos particulares não provido. Recurso Especial do INCRA 

provido.

(REsp 764.333/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

26.2.2008, DJe 4.2.2010)

Administrativo. Ação de desapropriação para fi ns de reforma agrária. Valor da 

terra. Valor de mercado. Cobertura nativa. Cobertura fl orística. Plano de manejo.

1. O direito positivo é específi co ao estabelecer que devem ser precedidas de 

justa indenização as desapropriações de imóveis urbanos e rurais realizadas com 

o objetivo de atender interesse público ou social (artigos 5º, XXIV, 182, § 3º, e 

184 da Constituição Federal). Considera-se justa a indenização cuja importância 

habilita o expropriado a adquirir outro bem equivalente ao que perdeu para o 

poder público, ou seja, equivale ao valor que o expropriado obteria se o imóvel 

estivesse à venda.

[...]

3. A área de reserva legal de que trata o § 2º do art. 16 do Código Florestal 

é restrição imposta à área suscetível de exploração, de modo que não se inclui 

na área de preservação permanente. Não se permite o corte raso da cobertura 

fl orística nela existente. Assim, essa área pode ser indenizável, embora em valor 

inferior ao da área de utilização irrestrita, desde que exista plano de manejo 

devidamente confi rmado pela autoridade competente.

4. Recurso especial provido parcialmente.

(REsp 608.324/RN, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão 

Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 12.6.2007, DJ 

3.8.2007, p. 325)
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Com relação ao desconto dos custos com a recuperação ambiental, o 

recurso tem melhor sorte. A Corte local afastou a pretensão de abatimento dos 

valores relativos ao passivo ambiental por já terem sido efetuados descontos 

sobre os valores das áreas de APPs e de reserva legal. Entretanto, os conceitos 

não se confundem.

As áreas de APPs e de reserva legal sofreram descontos sobre o valor médio 

dos imóveis da área em função de sofrerem restrições legais. Valores, anote-se, 

que seriam devidos se as áreas estivessem higidamente conservadas. Entretanto, 

se elas se encontram ilicitamente degradadas, e há transferência da obrigação 

de sua recuperação ao novo proprietário, é justo que a indenização recebida por 

quem deu causa aos danos sofra glosa correspondente a tais encargos.

Nessa linha (grifos acrescidos):

Administrativo. Desapropriação. Interesse social. Reforma agrária. Juros 

compensatórios. Imóvel improdutivo. Incidência. Juros compensatórios e 

moratórios. Súmula 102/STJ. Imóvel expropriado. Divergência. Área registrada 

e área medida. Retenção. Diferença. Passivo ambiental. Obrigação propter rem. 

Dedução do valor da indenização. Cabimento.

1. Trata-se de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fi ns 

de reforma agrária, bem como de pedido de retenção de valores referentes à 

recomposição de passivo ambiental.

[...] 

6. A jurisprudência do STJ está fi rmada, pelo menos desde 2002, no sentido 

de que a recuperação da Área de Preservação Permanente e da Reserva Legal, 

assim como outras incumbências incidentes sobre o imóvel e decorrentes da 

função ecológica da propriedade, constitui obrigação propter rem; portanto, parte 

inseparável do título imobiliário, inexistindo, no ordenamento jurídico brasileiro, 

direito adquirido a degradar ou poluir, ou a desmatamento realizado. Precedentes: 

REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 17.4.2012; EDcl nos EDcl no Ag 1.323.337/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 1º.12.2011; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010; REsp 1.247.140/PR, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.12.2011; EREsp 

218.781/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg 

no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

12.3.2014; AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 26.8.2013; AgRg no REsp 1.137.478/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, Primeira Turma, DJe 21.10.2011; REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.9.2012; REsp 343.741/PR, Rel. Ministro 
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Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 7.10.2002; REsp 843.036/PR, Rel. Ministro José 

Delgado, Primeira Turma, DJ 9.11.2006; REsp 926.750/MG, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJ 4.10.2007; REsp 1.179.316/SP, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, DJe 29.6.2010; AgRg nos EDcl no REsp 1.203.101/SP, 

Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 18.2.2011; AgRg no REsp 

1.206.484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.3.2011. 

Sendo assim, nada mais justo do que realizar o desconto decorrente de passivos 

ambientais do valor da indenização.

7. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1.307.026/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 16.6.2015, DJe 17.11.2015)

No que tange à indenização das benfeitorias em APP, também assiste 

razão ao recorrente. O acórdão estabeleceu como indenizáveis benfeitorias 

erigidas em área de preservação permanente meramente por terem recebido 

atribuição de valor pelo perito. Confi ra-se (e-STJ, fl s. 1.355-1.356):

3. Açudes assoreados. O expropriante aduz que deve ser desconsiderado do 

valor das benfeitorias o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), referente 

a açudes assoreados, construídos em áreas de preservação permanente sem 

autorização do órgão ambiental competente.

Todavia, o laudo pericial, por sua vez, afi rma que, dentre as benfeitorias não 

reprodutivas, encontram-se dois açudes de construção rústica, com 80 e 90m, 

para cujos custos de construção adotou-se um total de 340 horas/máquina, a R$ 

50,00 cada hora (totalizando R$ 17.000,00) – f. 829 e 835.

Assim, não assiste razão ao apelante, uma vez que, diante da divergência 

entre o laudo pericial e o parecer técnico, prevalece aquele que, além de ter sido 

elaborado por profi ssional que goza da confi ança do juízo, ocupa posição de 

equidistância em relação aos interesses das partes.

Destaca-se, por fi m, que o parecer técnico do apelante não trouxe elementos 

objetivos e concretos capazes de infi rmar o laudo pericial.

Ora, pouco importa o custo que teve o proprietário com a edifi cação ilícita 

da benfeitoria. A construção não só não terá aproveitamento como acarretará 

provável ônus de recomposição ambiental da área, não sendo, portanto, 

indenizável.

Em idêntica direção:

Processual Civil. Área non aedifi candi. Praia do Santinho. Dunas dos Ingleses. 

Dano ecológico. Dispensa de prova técnica da lesividade da conduta.
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1. Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível 

e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, nela 

interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de 

utilidade pública e interesse social), submetidas a licenciamento administrativo.

2. Precedente em situação análoga e da mesma região costeira: “o Código 

Florestal qualifi ca como área de preservação permanente (APP) não o acidente 

topográfi co em si, mas a vegetação de restinga que lá se faz presente” (REsp 

1.462.208/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.4.2015).

3. Necessidade de restauração da área degradada. Precedentes: AgRg no REsp 

1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014, 

REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013, 

AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 26.08.2013), REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 16.9.2014, EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010), AgRg no REsp 1.206.484/SP, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.3.2011, REsp 1.175.907/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.9.2014.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1.344.525/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 25.8.2015, DJe 10.11.2015)

Administrativo. Ação de desapropriação. Reforma agrária. Falta de 

prequestionamento. Justa indenização. Atendimento aos requisitos legais. 

Cobertura fl orística. Inexistência de exploração ou plano de manejo. Indenização 

em separado. Inviabilidade. Honorários advocatícios. Atendimento ao teto 

legal. Reexame. Inviabilidade. Súmula 7/STJ. Preparo da apelação. Isenção. Juros 

compensatórios. Juros moratórios. Termo inicial.

[...] 

7. Na falta de autorização ou licença ambiental e de Plano de Manejo, a 

exploração de florestas, quando juridicamente possível, não é um direito ou 

interesse indenizável; ao contrário, se ocorrer, caracteriza ilícito ambiental (Lei n. 

9.605/1998) sujeito a sanções administrativas e penais, sem prejuízo do dever de 

reparar o dano causado, de forma objetiva, nos termos da Lei n. 6.938/1981.

[...]

13. Recurso Especial da expropriada parcialmente conhecido e não provido. 

Recurso Especial do INCRA conhecido e parcialmente provido.

(REsp 617.409/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 6.12.2007, DJe 11.11.2009)

Sobre os juros compensatórios, o acórdão os fi xou em 12% até a expedição 

do precatório. A perda da posse ocorreu em 18.12.2001, após a medida cautelar 
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na ADIn 2.332, não havendo reparo a ser feito nesse ponto, à luz do julgado no 

Recurso Especial repetitivo n. 1.116.364:

Administrativo e Processual Civil. Art. 535 do CPC. Alegação genérica. 284/STF. 

Desapropriação por utilidade pública. Reforma agrária. Juros compensatórios. 

Imóvel improdutivo. Incidência. Termo a quo e percentual. Súmula 618/STF.

[...]

2. A incidência de juros compensatórios na desapropriação de imóvel 

improdutivo.

2.1. A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros 

compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou 

de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, 

considerando a possibilidade do imóvel “ser aproveitado a qualquer momento 

de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu 

valor à vista” (EREsp 453.823/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ acórdão 

Min. Castro Meira, DJU de 17.05.2004). Precedentes: REsp 675.401/RO, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe de 10.09.2009; REsp 984.965/CE, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJe de 04.08.2009; REsp 1.099.264/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 

de 19.08.2009; REsp 1.034.014/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJU de 26.06.2008; REsp 1.090.221/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 

de 29.09.2009; REsp 1.066.839/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 31.08.2009.

[...]

3. Princípio do tempus regit actum.

3.1. A Medida Provisória n. 1.901-30, de 24.09.1999, incluiu o § 1º ao 

artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, consignando 

que os juros compensatórios só seriam devidos se houvesse perda de renda 

comprovadamente sofrida pelo expropriado. Já a Medida Provisória n. 2.027-

38, de 04.05.2000, inseriu o § 2º ao artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, 

estabelecendo que os juros compensatórios seriam indevidos quando o imóvel 

possuísse graus de utilização da terra e de efi ciência na exploração iguais a zero.

3.2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 2.332-DF, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, DJU de 13.09.2001 (Informativo 240/STF), com fundamento 

nos princípios da prévia e justa indenização, concedeu medida cautelar para 

suspender ex nunc a efi cácia dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A, do Decreto-Lei n. 

3.365/1941.

3.3. Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, 

deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na 

fi xação do percentual desses juros.

3.4. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP´s 

n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

312

compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às 

situações ocorridas após a sua vigência.

3.5. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 

13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do 

Decreto-Lei n. 3.365/1941 até que haja o julgamento de mérito da demanda.

3.6. Na hipótese, os juros compensatórios são devidos sobre o imóvel 

improdutivo desde a imissão na posse até a entrada em vigor das MP´s n. 1.901-

30, 2.027-38 e reedições, as quais suspendem a incidência dos referidos juros. A 

partir da publicação da MC na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001) tais juros voltam 

a incidir sobre a propriedade improdutiva, até a data da expedição do precatório 

original, segundo a dicção do § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 

62/09, salvo se houver mudança de entendimento do Pretório Excelso quando 

do julgamento de mérito da referida ação de controle abstrato. Precedente: REsp 

1.118.103/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 08.03.2010.

4. Percentual dos juros compensatórios.

4.1. “Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, 

que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 

6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi 

editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 

2.332/DF, suspendendo a efi cácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do 

caput do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, introduzida pela referida MP. 

Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) 

ao ano, como prevê a súmula 618/STF” (REsp 1.111.829/SP, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJe de 25.05.2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

4.2. Nessa linha, foi editada a Súmula 408/STJ, de seguinte teor: “nas ações de 

desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória 

n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fi xados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a 

partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal 

Federal” (DJe 24.11.2009).

[...]

5. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da 

Resolução n. 8/STJ.

(REsp 1.116.364/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 

26.5.2010, DJe 10.9.2010)

No tocante aos juros moratórios, o Tribunal estabeleceu sua incidência 

precisamente nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, posição 

convergente à jurisprudência desta Corte em recurso especial repetitivo:
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Administrativo. Desapropriação. Juros moratórios e compensatórios. 

Incidência. Período. Taxa. Regime atual. Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-B. Art. 

100, § 12 da CF (redação da EC 62/09). Súmula Vinculante 17/STF. Súmula 408/STJ.

1. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, introduzido 

pela Medida Provisória n. 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros 

moratórios em desapropriações é o dia “1º de janeiro do exercício seguinte àquele 

em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”. 

É o que está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação 

compatível com a fi rmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 

17).

2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25.05.2009, sob o regime do art. 

543-C do CPC, a 1ª Seção do STJ considerou que os juros compensatórios, em 

desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da 

Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da 

vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 

13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, 

suspendendo a efi cácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do 

art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, introduzido pela mesma MP). Considerada 

a especial efi cácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, § 7º), impõe-se sua 

aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais, 

sumulada pelo STJ (Súmula 408).

3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros 

compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição 

do precatório original. Tal entendimento está agora também confi rmado pelo 

§ 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não 

ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios 

e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos 

diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição 

de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório 

expedido não for pago no prazo constitucional.

4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso sujeito ao regime do art. 

543-C do CPC.

(REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado 

em 24.2.2010, DJe 8.3.2010)

Referidos juros incidem sobre as TDAs, conforme precedentes:

Administrativo. Processual Civil. Agravo em recurso especial. Enunciados 

Administrativos 2 e 3 do STJ. Intervenção do Estado na propriedade. 

Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Apuração 

do valor indenizatório. Perícia judicial. Condenação em juros compensatórios. 

Correção monetária. Violação a normativos federais. Prestação jurisdicional 
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incompleta. Razões genéricas. Súmula 284/STF. Fundamentação deficiente. 

Súmula 284/STF. Inadequação recursal. Violação a normativos constitucionais. 

Súmula 284/STF. Cabimento de juros compensatórios. REsp 1.116.364/PI. ADI-MC 

2.332/DF. Incidência de juros compensatórios e de correção monetária em parcela 

a ser paga por TDA. Jurisprudência. Carência de prequestionamento. Súmula 211/

STJ.

[...]

6. Incidem juros moratórios e correção monetária mesmo quanto à parcela 

indenizatória a ser paga por meio de Títulos da Dívida Agrária (TDA). Precedentes.

[...]

11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa 

extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1.137.616/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 3.10.2017, DJe 11.10.2017)

Processual Civil e Administrativo. Violação do art. 535 do CPC. Inexistência. 

Desapropriação. Justo preço. Reexame probatório. Juros compensatórios e 

correção monetária. Jurisprudência desta Corte. Honorários advocatícios. Limites 

da lei. Súmula 7/STJ.

[...]

5. Admitem-se juros compensatórios e correção monetária sobre a parcela 

indenizatória transcrita em TDA (AgRg no REsp 1.396.659/CE, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).

[...]

7. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 1.421.659/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 

27.10.2015, DJe 12.11.2015)

O termo final dos moratórios será a data de efetivo pagamento da 

indenização, na linha do recente julgado do Supremo Tribunal Federal. O 

Pretório Excelso, em regime de repercussão geral (RE 579.431/RS), assim 

entendeu:

Juros da mora. Fazenda Pública. Dívida. Requisição ou precatório. Incidem juros 

da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

No que concerne ao pedido de redução dos honorários, a pretensão recursal 

esbarra no óbice da Súmula 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial”). De igual forma, incide a vedação no que tange 
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aos critérios adotados pela origem para fi xar o preço da indenização, inclusive a 

consideração dada pelo juiz ao laudo e à avaliação administrativa.

No ponto:

Administrativo e Processual Civil. Desapropriação por utilidade pública. 

Honorários advocatícios. Art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Revisão. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos 

critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 (redação 

dada pela MP 1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de 

equidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC impõe exame das circunstâncias 

da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito 

do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/

STF. (REsp 1.111.829/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 

25.5.2009, grifei).

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 344.919/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 1º.4.2014, DJe 15.4.2014)

Processual Civil. Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Código 

de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Desapropriação para fi ns de reforma 

agrária. Indenização. Juros compensatórios. Imóvel improdutivo. Incidência da 

Súmula n. 83/STJ. Fixação do valor indenizatório e abatimento sobre o passivo 

ambiental. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ. Argumentos insufi cientes 

para desconstituir a decisão atacada.

[...]

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

pela fi xação da indenização decorrente da desapropriação para fi ns de reforma 

agrária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável 

em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

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

desconstituir a decisão agravada.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.564.799/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 4.4.2017, DJe 10.4.2017)

Administrativo. Processual Civil. Desapropriação. Indenização fi xada com base 

em perícia regular. Revisão do valor. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

Se as instâncias ordinárias reconheceram como razoável o valor apresentado 

pela perícia, para fins de indenização, após a análise técnica elaborada pelo 
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perito judicial, considerando “laudo, acolhido pela sentença, que fez incluir as 

benfeitorias existentes”, a análise da pretensão recursal, com a conseqüente 

reversão do entendimento do acórdão recorrido, exige, necessariamente, 

o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso 

especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 723.992/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 25.8.2015, DJe 2.9.2015)

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial interposto pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra e, nessa extensão, 

dou-lhe parcial provimento para: i) afastar a indenização sobre benfeitorias 

erigidas em áreas de preservação permanente ou sem a devida licença; e ii) 

determinar o desconto do valor da indenização dos custos decorrentes da 

necessidade de recuperação ambiental das áreas comprovadamente prejudicadas.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.697.190-PE (2017/0230929-2)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Mariane de Oliveira Borba

Advogados: Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti e outro(s) - PE019353

José Ricardo do Nascimento Varejão e outro(s) - PE022674

Recorrido: União

EMENTA

Administrativo. Avaliação de questões formuladas em concurso 

público. Excepcionalidade. Valoração de matéria fática expressamente 

referida no acórdão de origem. Possibilidade. Equívoco na elaboração 

reconhecido pela banca. Conteúdo incompatível com o previsto no 

edital. Erro que conduz à impossibilidade de resolução por ausência 

de resposta correta. Nulidade.
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I - Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora 

para avaliar as questões formuladas em concurso público, sendo 

admitido, apenas excepcionalmente, em situações tais, que se possa 

verifi car incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso 

com o previsto no edital do certame, como no caso de impedir a 

própria resolução da questão, por ausência de resposta correta.

II - Presentes os elementos fáticos necessários, expressamente 

referidos na origem, a análise não implica no revolvimento de matéria 

fático-probatória, mas mera valoração do que já expressamente 

assentado no acórdão combatido.

III - Banca examinadora que reconhece, em parecer, que a questão 

tem como base o texto legal do art. 55 do CPC/1973, utilizando a 

expressão “regularidade da decisão” como sinônimo de “justiça da 

decisão”, a alterar o sentido da norma referida.

IV - Princípio da boa-fé que orienta todo o ordenamento jurídico, 

mormente os atos administrativos, emanados da Administração 

Pública. Construção argumentativa, realizada a posteriori, não tem o 

condão de legitimar como válida a assertiva, por vias outras, desviadas 

da evidente e clara referência do texto legal reconhecido pela banca 

examinadora.

V - Questão 21, da prova objetiva 3, do concurso de Procurador 

da Fazenda de 2012. A ausência de resposta correta implica, de forma 

inafastável, a sua nulidade por ser incompatível com a regra editalícia 

que estabelece que cada questão tem uma única alternativa correta.

VI - Recurso especial provido para declarar a nulidade da questão 

21, da prova objetiva 3, do concurso de Procurador da Fazenda 

de 2012, devendo a sua pontuação ser atribuída à recorrente e, em 

atingindo classifi cação sufi ciente, ser mantida no cargo de Procuradora 

da Fazenda Nacional, ou a ele reintegrada (caso tenha sido destituída) 

com os consectários retroativos.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 
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Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 15 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 21.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial, com 

fundamento no art. 105, alíneas a e c, da Constituição Federal, em face de 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, 

em embargos infringentes:

Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Embargos infringentes da União. 

Prova objetiva do concurso de Procurador da Fazenda Nacional - 2012. Ausência 

de demonstração de erro erro/equívoco que interferisse no resultado da questão. 

Pretensão de anulação que não se legitima. Embargos infringentes providos.

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, 

na qual a requerente visa à declaração de nulidade da questão 21 da prova 

objetiva do concurso público para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional 

(Edital ESAF N. 11, de 3 de maio de 2012), com a consequente atribuição da 

pontuação correspondente, para prosseguimento no certame.

Relata que, deferida a antecipação de tutela na instância ordinária, logrou 

aprovação no concurso considerando a diferença de pontuação, estando a 

exercer o cargo de Procurador da Fazenda Nacional há mais de três anos.

Nas razões do recurso especial, alega ofensa os arts. 489, § 1º, IV, V e VI 

e 927, V, e § 1º, do CPC/2015, ao não ter enfrentado as seguintes omissões 

e contradições, apontadas nos embargos de declaração: a) manutenção da 

validade da questão objetiva formulada pela banca examinadora, no julgamento 

dos embargos infringentes, apesar do reconhecimento de sua irregularidade; 

b) impossibilidade de discussão da regularidade da decisão como um efeito 

decorrente da assistência simples e, c) aplicação da teoria dos motivos 

determinantes.
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Alega afronta ao art. 50, V e § 1º, da Lei n. 9.784/1999, em virtude de 

incongruência quanto aos motivos que mantiveram a validade da resposta 

da questão, considerando, ainda, que o Tribunal de origem, embora tenha 

reconhecido a irregularidade cometida pela banca examinadora, entendeu que o 

vício não seria sufi ciente para anulação.

Alega, ainda, ofensa ao art. 55 do CPC/1973, porque a expressões “efeito 

da intervenção” e “impossibilidade de discutir a regularidade da decisão” não 

seriam decorrência da assistência simples, mas da coisa julgada e porque a 

expressão “justiça da decisão” não pode ser equiparada à expressão “regularidade 

da decisão”, pois esta seria mais abrangente que aquela.

Por fi m, aponta divergência jurisprudencial com relação à aplicação do 

entendimento contido no RE n. 6332853/CE, proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal, e indica como paradigma o RMS n. 49.896/RS, do Superior Tribunal 

de Justiça.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi inicialmente indeferido (fl s. 

1.112-1.115).

Parecer do Ministério Público Federal, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): É consabido que, em regra, 

não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as 

questões formuladas em concurso público, sendo notadamente, admitido, apenas 

excepcionalmente, em situações tais que se possa verifi car incompatibilidade 

do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, 

a implicar em ilegalidade por erro na elaboração, como no caso de impedir a 

própria resolução da questão, por ausência de resposta correta.

Nesse sentido:

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

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

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

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

de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto 

no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 
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632.853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23.04.2015, 

Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 divulg 26.06.2015 public 

29.06.2015).

Excepcionalmente, contudo, em havendo fl agrante ilegalidade de questão 

objetiva de prova de concurso público, por ausência de observância às regras 

previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao 

princípio da legalidade. REsp 200700591747, Maria Thereza de Assis Moura, STJ - 

Sexta Turma, DJ Data:18.02.2008 pg:00090.

No presente caso, a questão é singela e permite a sua verifi cação em recurso 

especial, mormente porque todos os elementos necessários estão expressamente 

referidos nos acórdãos de origem, não implicando o revolvimento de matéria 

fático-probatória, mas mera valoração do que já expressamente assentado no 

acórdão combatido.

Conquanto, em análise primeva e perfunctória, não se tenha vislumbrado 

de plano excepcionalidade a justificar a incursão na análise do mérito da 

correção, em análise mais acurada, contudo, forçoso reconhecer que se trata de 

hipótese que exige juízo de valor para verifi car se a questão em tela é legítima 

permitir que o candidato possa encontrar a resposta correta.

Após inúmeras incursões no mérito da questão em debate, o Tribunal 

a quo, por maioria, entendeu que não haveria nulidade, ainda que o termo 

“regularidade” em vez de “justiça”, tenha se dado por equívoco da banca, e não 

por escolha consciente sua, porque tal erro não seria “sufi ciente, por si só, para 

amparar a pretensão”, terminando o voto vencedor por considerar correta a 

resposta atribuída pela banca (letra d) à questão 21, da prova 3, do Concurso de 

Procurador da Fazenda Nacional de 2012, in verbis (fl s. 691 e ss.):

Entendo que o controle pelo Judiciário fica restrita aos casos em que se 

demonstrou a ocorrência de algum erro objetivo ou equívoco - erro de declaração, 

de digitação, o uso como parâmetro legislação revogada, v.g. -, que implique 

na, segundo as normas do edital: a) alteração do resultado, com a mudança 

da resposta correta ou deixando a questão sem resposta ou com mais de uma 

resposta correta; b) cobrança de assunto não incluído no programa.

Nessa hipótese, o Judiciário não estaria propriamente controlando a atividade 

de elaboração da prova ou de avaliação de seu resultado, mas conduta posterior 

do agente público que, confrontado com erro/equívoco - em nítida violação aos 

princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade -, deixa de reconhecê-lo, 

fazendo com que o resultado do concurso permaneça indevidamente alterado.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 269-325, Abril/Junho 2018 321

Indo ao caso concreto, vê-se que o autor, ora embargado, alega que na 

elaboração da opção “d”, da questão 21, da prova objetiva 3, a banca do concurso 

de Procurador da Fazenda/2012 cometeu equívoco ao substituir a expressão 

“justiça da decisão”, por “regularidade da decisão”, o que seria sufi ciente para 

deixar errada a assertiva que, só por conta do erro objetivo, foi considerada 

correta.

A citada opção assim dispõe:

d) O efeito da intervenção do assistente simples, mesmo não sendo 

ele parte da relação jurídica material discutida em juízo e estar impedido 

de assumir postura contrária à do assistido, proporciona, em regra, a 

impossibilidade de discutir a regularidade da decisão em ação própria.

De fato, parece assistir razão ao autor quando sustenta a tese de erro objetivo 

(de declaração), isso porque não haveria muito sentido na questão como 

efetivamente apresentada aos candidatos.

A essa conclusão se chega, a partir da própria resposta/parecer apresentada 

pela banca em defesa da manutenção da questão, que se apoia no artigo 55 do 

CPC. Confi ra-se:

Parecer

Os candidatos recorreram da questão alegando:

(...)

d) Que a assertiva “d” do gabarito 01 estaria incorreta, pois o assistente 

simples submete-se apenas à justiça da decisão, nos termos do art. 55 do 

CPC, podendo se opor à regularidade do julgado, inclusive por meio de ação 

rescisória.

Não procedem os argumentos apresentados, pois o art. 55 do CPC tem 

o nítido propósito de deixar claro que a opção de o assistente simples 

ingressar em uma demanda o vinculará ao que foi decidido. Por isso é 

que não poderá o assistente, em ação própria, discutir a regularidade do 

julgado. Eventuais questões processuais precluirão com o trânsito em julgado 

e o mérito da demanda se tornará indiscutível, em razão da “efi cácia preclusiva 

da intervenção”. Assim, se está impedido de discutir o mérito da demanda, 

com mais razão não poderá impugnar o julgado por questões processuais. 

Segundo Marinoni e Arenhart: “(...) o efeito da intervenção também impede 

ao assistente que discuta a decisão prolatada em eventual processo futuro, 

tornando-a imutável para ele, assim como acontecerá, em face do trânsito 

em julgado da sentença de mérito, para a parte.” (MARINONI, Luiz Guilherme 

et al. Manual de processo de conhecimento. 5.ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 185.).
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A expressão “em regra” consignada na assertiva demonstra que há 

situações excepcionais em que será possível discutir a regularidade do 

julgado, a exemplo das hipóteses dos incisos do art. 55 do CPC.

O argumento de que seria cabível ação rescisória não procede, 

pois o fato de o CPC consignar não ser possível ao assistente discutir a 

justiça da decisão também não impede o ajuizamento de tal demanda 

desconstitutiva.

Por tais razões, a assertiva está correta. Mantenho a questão.

De fato, o artigo 55 do CPC nada tem a ver com a possibilidade, ou não, do 

assistente simples atacar em novo processo a “regularidade” da decisão (ou do 

processo que culminou com a decisão) transitada em julgado.

No referido dispositivo, traz-se regra que restringe o acesso à justiça pelo 

assistente simples, o qual não poderá rediscutir as razões de fato e de direito 

consideradas na decisão transitada em julgado (justiça da decisão), mesmo em 

lide distinta (ação própria), relacionada a relação jurídica diversa daquela que foi 

objeto do processo em que se deu a intervenção, relação esta que não é atingida 

(ao menos diretamente) pela coisa julgada que se formou.

Em outras palavras, o que o artigo 55 do CPC/1973 faz é excepcionar a regra de 

que a motivação da decisão não faz coisa julgada.

A total impertinência do disposto no artigo 55 do CPC/1973 extrai-se, também, 

das exceções previstas em seus incisos. O que teria a ver, com o direito de discutir 

a regularidade da decisão, o fato de ter o assistente sido impedido de produzir 

alguma prova ou o fato de ter o assistido ocultado algum elemento de prova? 

Nada. Absolutamente nada.

(...)

Assim, ainda que se reconheça não tenha sido intenção da banca defender 

que a regra é a impossibilidade do assistente simples ajuizar novo processo 

para discutir a regularidade do feito em que se deu a intervenção, a anulação 

da questão exige se reconheça de todo incorreta a referida tese (ainda que 

involuntariamente defendida).

E como reconhece o próprio autor-embargado, sobraria para o assistente 

simples apenas a via estreita da ação rescisória, vocacionada a atacar apenas 

vícios graves (CPC/1973-485, II), sobre os quais não se formou a imutabilidade 

decorrente da preclusão (CPC/1973 - 52).

Não há, pois, como considerar errada a afi rmação de que, como regra geral, 

não pode o assistente simples atacar a regularidade de feito/decisão coberta 

pela coisa julgada, uma vez que isso só será possível nas estreitas hipóteses de 

cabimento da ação rescisória.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 269-325, Abril/Junho 2018 323

Enfi m, não há como considerar incorreta a resposta atribuída pela banca à 

questão 21, da prova 3, do Concurso de Procurador da Fazenda Nacional de 2012, 

sendo descabida a pretensão de sua anulação.

Cinge-se a quaestio iuris em concluir, positiva ou negativamente, se é 

razoável e legítimo que a expressão “justiça da decisão” contida no art. 55 

do CPC/73 (texto legal reconhecido para formulação da questão), seja 

substituída pela expressão “regularidade da decisão”, onde se afi rma que “o efeito 

da intervenção do assistente simples, mesmo não sendo ele parte na relação 

material discutida em juízo e estar impedido de assumir postura contrária à do 

assistido, proporciona, em regra, a impossibilidade de discutir a regularidade da 

decisão em ação própria”, a qual a banca considerou correta.

A resposta é negativa.

Primeiramente porque a própria banca – conforme transcrito e 

expressamente reconhecido no acórdão de origem – faz referência ao art. 55 

do CPC/1973 como texto legal utilizado para a formulação da questão, o que 

se infere do Parecer exarado quando do recurso administrativo interposto pelo 

recorrente: “não procedem os argumentos apresentados, pois o art. 55 do CPC 

tem o nítido propósito de deixar claro que a opção de o assistente simples 

ingressar em uma demanda o vinculará ao que foi decidido. Por isso é que não 

poderá o assistente, em ação própria, discutir a regularidade do julgado”.

A prova objetiva em concurso público deve ser, como o termo sugere, 

objetivamente aferida, não sendo razoável que o examinador se utilize, de 

forma abusiva, de modifi cação do texto legal de referência, quando a assertiva 

resultante não permita concluir, com segurança, pelo mesmo sentido do texto 

legal.

As armadilhas, para “pegar” o candidato, embora corriqueiras e, até certo 

ponto, toleráveis, encontram limite quando se transformam em questões com 

duplo sentido, ou que, não permitem concluir pela sua opção, tal qual ocorre 

no caso em tela, em que se depara com a realidade de que o examinador 

comprovadamente se equivocou, ao utilizar indevidamente a expressão 

“regularidade da decisão” como sinônimo de “justiça da decisão”.

A boa-fé objetiva é princípio que orienta todo o ordenamento jurídico, 

mormente os atos administrativos, emanados da Administração Pública, à qual 

é ainda mais cara a segurança jurídica e a confi ança que se deposita nas relações 

com os administrados.
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Fato é que as expressões não são sinônimas, e a banca assim as utilizou como 

tal de forma indevida, seja por erro, seja por “pegadinha”, não se legitimando 

nem uma nem outra hipótese.

Diante de tal constatação, não se pode, por construção argumentativa 

realizada a posteriori, pretender legitimar como válida a assertiva, por vias outras, 

desviadas da evidente e clara referência do texto legal em tela.

Dito em outras palavras, não pode ser considerada correta ou legítima, e 

portanto legal, assertiva que – ao passo que se utiliza de palavras literais de texto 

de lei reconhecidas pela própria banca como referência-base –, substitui parte 

do texto por expressão não sinônima, que altera o sentido da norma.

A questão da forma como construída, e reconhecida pela Administração, 

induz o candidato preparado, que, de pronto, identifi ca a origem do texto legal e 

percebe que o sentido dado na assertiva da prova é diferente e, portanto, errado.

Não se pode, por outro lado, a pretexto de justifi car o erro, buscar em 

argumentos diversos, raciocínios subjetivos e controversos, uma suposta correção 

alternativa da questão, cuja manifestação da própria Administração já indica 

viciada.

Essa conclusão já seria sufi ciente a inquinar a questão com vício insanável 

a dever ser, pelo princípio da boa-fé, invalidada.

Mas não é só; mesmo com as ilações doutrinárias, não se pode, sem sombra 

de dúvida, considerar correta a assertiva.

É que, ao contrário do que se possa imaginar, ao assistente simples (não 

litisconsorcial) é vedada, regra geral, discutir apenas a justiça da decisão, não a 

sua regularidade.

De fato, “regularidade” ou “irregularidade” é termo amplíssimo que abarca 

todo e qualquer vício que possa recair sobre a decisão e seu contexto, desde 

questões sanáveis, passando por matérias processuais de ordem pública, até erros 

de fato e fraudes.

E, portanto, a regra geral é a possibilidade (e não a impossibilidade) de o 

assistente simples discutir, em ação própria, eventuais irregularidades a que não 

tenha tido oportunidade de combalir ao tempo de seu ingresso no feito, apenas 

não podendo discutir a justiça da decisão, i.e. o seu fundamento.

Algumas irregularidades, notadamente as de ordem pública, nem sequer 

demandam ação própria, e podem mesmo ser arguidas, a qualquer tempo, por 

mera petição, em querela nullitatis insanabilis, como, v.g., a falta de citação válida.
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Daí que, seja de uma forma ou de outra, não é possível concluir pela 

correção da assertiva e, portanto, forçoso reconhecer que a questão 21, da prova 

objetiva 3, do concurso de Procurador da Fazenda de 2012, não tem resposta 

correta, o que implica, de forma inafastável, a sua nulidade por ser seu conteúdo 

incompatível com a regra editalícia que estabelece que cada questão tem uma 

única alternativa correta.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para declarar a 

nulidade da questão 21, da prova objetiva 3, do concurso de Procurador da 

Fazenda de 2012, devendo a sua pontuação ser atribuída à recorrente e, em 

atingindo classifi cação sufi ciente, ser mantida no cargo de Procuradora da 

Fazenda Nacional, ou a ele reintegrada com os consectários retroativos.

É o voto.




