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Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
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EMENTA

Processual Civil. Agravo interno em AREsp. ACP por alegada 

conduta ímproba. Competência jurisdicional. Aresto do TRF da 

3ª Região que proclamou a competência da Justiça Federal, ao 

entendimento de que há interesse da União na demanda. Pretensão 

da parte recorrente a que seja reconhecida a competência da Justiça 

Estadual. Contudo, esta Corte Superior fi rmou a compreensão de 

que a presença do Ministério Público Federal na relação jurídica 

processual faz competente a Justiça Federal para processar e julgar a 

lide (competência ratione personae). Agravo interno da parte implicada 

desprovido.

1. Esta Corte Superior fi rmou o entendimento de que a presença do 

Ministério Público Federal, órgão da União, na relação jurídica processual 

como autor faz competente a Justiça Federal para o processo e julgamento 

da ação (competência ratione personae) (CC 112.137/SP, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 1º.12.2010); Precedentes: AgRg no CC 

122.629/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 2.12.2013; AgRg no 

CC 107.638/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 20.4.2012.

2. Na presente demanda, verifi ca-se que a Ação Civil Pública 

foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, o que, de acordo com 

precedentes desta Corte Superior, é suficiente para instaurar a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, conforme 

bem assinalado pelo Parquet em seu parecer (fl s. 491).
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3. Por ter proclamado a competência da Justiça Federal, ainda 

que pelo fundamento de que há interesse da União apto a justifi car a 

apreciação do feito pela justiça especializada, o aresto recorrido não 

merece reproche algum.

4. Agravo Interno da parte implicada desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao Agravo 

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

Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa (Presidente) e Gurgel de Faria 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 14.6.2018

RELATÓRIO

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

interposto por M.C.D.L.B. contra decisão monocrática de minha lavra que 

contou com a seguinte ementa:

Direitos sancionador e Processual Civil. Agravo em recurso especial. Ação civil 

pública com suporte em alegados atos de improbidade administrativa. Competência 

jurisdicional. Acórdão do TRF da 3ª Região que proclamou a competência da Justiça 

Federal, ao entendimento de que há interesse da União na demanda. Pretensão da 

parte recorrente a que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual. Contudo, 

esta Corte Superior fi rmou a compreensão de que a presença do Ministério Público 

Federal, órgão da União, na relação jurídica processual como autor faz competente 

a Justiça Federal para o processo e julgamento da ação (competência ratione 

personae). Precedentes: AgRg no CC 122.629/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 

2.12.2013; AgRg no CC 107.638/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 20.4.2012. Parecer do 

MPF pelo desprovimento do agravo. Agravo em recurso especial da parte implicada 

desprovido (fl s. 493/500).
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2. Nas razões da insurgência que dirigiu ao Colegiado, a parte recorrente 

sustenta que o entendimento jurisprudencial adotado na v. decisão agravada cria 

hipótese legal inexistente, pois o Ministério Público Federal não é representante da 

União (art. 129, IX da CF), não podendo ser considerada sufi ciente a sua presença 

no polo ativo da demanda para confi gurar a competência ratione personae (fl s. 

513). Sustenta que a União não é parte no processo de origem e que não tem 

interesse apto a justifi car seja o caso processado pela origem. Alega que o fato 

de a ação ser movida pelo MPF não abre a competência da Justiça Federal, pois 

não é vedado ao órgão federal litigar perante a Justiça Estadual. Pede a reforma 

da decisão agravada, em ordem a que seja proclamada a competência da Justiça 

Estadual para o feito de origem.

3. Embora intimada, a parte agravada não formulou razões de contrariedade 

(fl s. 521).

4. Em síntese, é o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

observe a douta Coordenadoria da Primeira Turma que o feito de origem 

tramita sob Segredo de Justiça, razão pela qual, ao presente Recurso Especial, 

adveniente de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no 

processo de origem, também deve ser, logicamente, aposta a referida marcação.

2. Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em saber qual é o foro 

competente para o processamento e o julgamento da Ação Civil Pública por ato 

de Improbidade Administrativa.

3. A parte Recorrente pretende o afastamento da competência da Justiça 

Federal, sob a alegação de que o interesse da União na causa teria falecido com 

a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu liminarmente a pretensão do 

Órgão Acusador de imposição de perda do cargo à Magistrada implicada. Alega 

que a circunstância de o MPF ter ajuizado a ação não abre a competência da 

Justiça Federal, pois o órgão federal não estaria impedido de litigar na Justiça 

Estadual.

4. Sobre o tema e apesar dos louváveis esforços defensivos da parte 

insurgente, esta Corte Superior fi rmou o entendimento de que a presença do 

Ministério Público Federal, órgão da União, na relação jurídica processual como autor 

faz competente a Justiça Federal para o processo e julgamento da ação (competência 
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ratione personae) (CC 112.137/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 

1º.12.2010). Eis os precedentes da 1ª Seção desta Corte:

Processual Civil. Agravo regimental no confl ito negativo de competência. Ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa. Ajuizamento pelo Ministério 

Público Federal. Atos praticados por dirigentes de sociedade de economia mista, 

cujo capital majoritário pertence à União. Interesse econômico. Competência da 

Justiça Federal.

1. Conforme o entendimento jurisprudencial da Primeira Seção, o mero 

ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar 

confi gurado ato de improbidade administrativa, fi xa a competência na Justiça 

Federal (AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Primeira Seção, DJe 04/09/2009). No mesmo sentido: CC 100.300/PI, Rel. Ministro 

Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25/05/2009.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no CC 122.629/ES, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJe 2.12.2013).

Processual Civil. Confl ito de competência. Ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Federal. Contribuição previdenciária. Competência da Justiça 

Federal.

1. Nos termos do inciso I do art. 109 da CRFB/1988, a competência cível da 

Justiça Federal defi ne-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo - 

rationae personae -, sendo desnecessário perquirir a natureza da causa (análise 

do pedido ou causa de pedir), excepcionando-se apenas as causas de falência, de 

acidente do trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral e do Trabalho.

2. In casu, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública pleiteando 

o recolhimento de contribuição previdenciária, especifi camente a contribuição 

destinada ao Plano de Assistência Social (PAS). Segundo mandamento 

constitucional, o fato de a demanda ter sido ajuizada pelo Parquet Federal, por si 

só, determina a competência da Justiça Federal.

3. Em ação proposta pelo Ministério Público Federal, órgão da União, somente 

a Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que 

vincule tal órgão, ainda que seja sentença negando a sua legitimação ativa (CC 

40.534/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 17.05.2004).

4. Agravo regimental não provido (AgRg no CC 107.638/SP, Rel. Min. Castro 

Meira, DJe 20.4.2012).

Conflito de competência. Ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual. Convênio entre 

Município e ente federal. Utilização irregular de recursos públicos. Ajuizamento 

de ação civil pública idêntica pelo Ministério Público Federal. Convênio relativo 
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ao Programa “Samu-192”. Atribuição do TCU de fi scalizar correta aplicação do 

repasse. Competência da Justiça Federal.

1. Nos termos do inciso I, do art. 109, da CF/1988, a competência cível da 

Justiça Federal defi ne-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo – 

rationae personae –, sendo desnecessário perquirir a natureza da causa (análise 

do pedido ou causa de pedir), excepcionando-se apenas as causas de falência, de 

acidente do trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral e do Trabalho.

2. O mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender 

estar configurado ato de improbidade administrativa, fixa a competência na 

Justiça Federal, nos termos da norma constitucional citada.

3. Ainda que não se entenda como exclusivo o critério subjetivo, a Súmula 208/

STJ afi rma que a natureza federal do órgão fi scalizador fi xa a competência para o 

feito na Justiça Federal.

4. Manutenção da decisão que conheceu do confl ito de competência para 

declarar competente o Juízo Federal da 5ª Vara de Ribeirão Preto - SJ/SP, suscitado.

Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 4.9.2009).

Confl ito de competência. Ação de improbidade administrativa ajuizada por 

Município contra ex-prefeito. Convênio entre Município e ente federal. Utilização 

irregular de recursos públicos. Ministério Público Federal. Requerimento de 

ingresso como litisconsorte ativo. Competência da Justiça Federal.

1. Trata-se de ação de ressarcimento de danos proposta por Município contra 

ex-prefeito, por suposto desvio de verba – já incorporada pela Municipalidade – 

sujeita à prestação de contas perante órgão federal, no caso, o FNDE (autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação).

2. Nos termos do inciso I, do art. 109, da CRFB/1988, a competência cível da 

Justiça Federal defi ne-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo – 

rationae personae –, sendo desnecessário perquirir a natureza da causa (análise 

do pedido ou causa de pedir), excepcionando-se apenas as causas de falência, de 

acidente do trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral e do Trabalho.

3. O mero requerimento do Ministério Público Federal para ingressar como 

litisconsorte ativo na ação, por entender estar confi gurado ato de improbidade 

administrativa, desloca a competência para a Justiça Federal, já que só a esse Juízo 

compete admitir ou não a formação do litisconsórcio, consoante o enunciado da 

Súmula 150/STJ.

4. Em ação proposta pelo Ministério Público Federal, órgão da União, somente 

a Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que 

vincule tal órgão, ainda que seja sentença negando a sua legitimação ativa. E 

enquanto a União fi gurar no pólo passivo, ainda que seja do seu interesse ver-se 

excluída, a causa é da competência da Justiça Federal, a quem cabe, se for o caso, 
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decidir a respeito do interesse da demandada (súmula 150/STJ) (CC 40.534/RJ, Rel. 

Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 17.05.04).

5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo 

Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Piauí, o suscitante (CC 100.300/

PI, Rel. Min. Castro Meira, DJe 25.5.2009).

5. Na presente demanda, verifi ca-se que a Ação Civil Pública foi ajuizada 

pelo Ministério Público Federal, o que, de acordo com precedentes desta Corte 

Superior, é sufi ciente para instaurar a competência da Justiça Federal para 

processar e julgar a lide, conforme bem assinalado pelo Parquet em seu parecer 

(fl s. 491).

6. Convém gizar que a presença do Ministério Público Federal no pólo 

ativo da demanda, entendida como causa material para a fi xação de competência 

da Justiça Federal não dispensa o juiz de verifi car a sua legitimação ativa do 

Parquet para a causa em questão (REsp 1.057.878/RS, Min. Herman Benjamin, 

DJe de 21.8.2009).

7. Por ter proclamado a competência da Justiça Federal, ainda que pelo 

fundamento de que há interesse da União apto a justifi car a apreciação do feito 

pela justiça especializada, o aresto recorrido não merece reproche algum.

8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da parte 

implicada.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.063.319-SP (2017/0043755-9)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Relatora para o acórdão: Ministra Regina Helena Costa

Agravante: Gilda Maria Numeriano Nobrega

Agravante: Claudia Numeriano de Nobrega Monteiro

Agravante: Flavio Numeriano de Nobrega

Advogado: Marco César Pereira - SP138978

Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo

Procurador: Daniela Valim da Silveira e outro(s) - SP186166
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EMENTA

Administrativo. Processual Civil. Agravo interno no agravo em 

recurso especial. Responsabilidade civil do Estado. Queda de maca. 

Morte de paciente em hospital público. Danos morais. Quantum 

debeatur. Não incidência da Súmula n. 7 desta Corte. Critérios de 

arbitramento equitativo pelo juiz. Método bifásico. Valorização do 

interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso. Necessidade de 

individualização da indenização.

I - O tribunal de origem fi rmou premissas no acórdão recorrido 

e majorou o valor da indenização, em decorrência da absoluta falta 

de cuidados mínimos exigíveis no atendimento do paciente, cujo 

diagnóstico primitivo era de Acidente Vascular Cerebral - AVC, 

deixando-o sofrer duas quedas da maca que provocaram traumatismo 

crânio-encefálico, salientando, ainda, ser essa a causa da morte 

constante da certidão de óbito.

II - Recurso da Fazenda Pública Estadual somente quanto ao 

valor fi xado a título de indenização por dano moral.

III - Não incide o óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, quando 

o Tribunal a quo detalha a conduta imputada ao agente, porquanto 

inexiste a reapreciação do contexto probatório da demanda, mas tão 

somente a revaloração jurídica dos elementos fáticos delineados pela 

Corte recorrida.

IV - Quanto ao valor devido a título de indenização por 

dano moral, esta Corte está autorizada a revê-lo, em hipóteses 

excepcionalíssimas, quando fl agrante a exorbitância ou irrisoriedade 

do valor arbitrado.

V - Consoante as Turmas da 2ª Seção, o Método Bifásico para 

o arbitramento equitativo da indenização é o mais adequado para 

quantifi cação razoável da indenização por danos extrapatrimoniais 

por morte, considerada a valorização das circunstâncias e o interesse 

jurídico lesado, chegando-se ao equilíbrio entre os dois critérios.

VI - Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico para 

a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base 

em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos 

semelhantes.
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VII - Na segunda etapa, consideram-se, para a fi xação defi nitiva 

do valor da indenização, a gravidade do fato em si e sua consequência 

para a vítima - dimensão do dano; a culpabilidade do agente, aferindo-

se a intensidade do dolo ou o grau da culpa; a eventual participação 

culposa do ofendido - culpa concorrente da vítima; a condição 

econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima, sua 

colocação social, política e econômica.

VIII - A orientação adotada pelas Turmas da 2ª Seção desta 

Corte consiste numa prescrição equitativa das indenizações por 

prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano “morte”: estimam um 

montante razoável na faixa entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) 

salários mínimos, embora observem que isso não deva representar 

um tarifamento judicial rígido, uma vez que colidiria com o próprio 

princípio da reparação integral.

IX - Mantida a fi xação arbitrada pelo tribunal de origem em 300 

(trezentos) salários mínimos.

X - Agravo Interno dos autores provido, para conhecer do 

Agravo em Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo e 

negar provimento ao Recurso Especial por ela interposto.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, prosseguindo o julgamento, por maioria, vencido o Sr. 

Ministro Relator, dar provimento ao agravo interno dos Autores, para conhecer 

do Agravo em Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo e negar 

provimento ao Recurso Especial por ela interposto, nos termos do voto-vista 

da Sra. Ministra Regina Helena Costa, que lavrará o acórdão. Votaram com a 

Sra. Ministra Regina Helena Costa (Presidente) (voto-vista) os Srs. Ministros 

Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves.

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

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 5.6.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: A irresignação não merece acolhimento..

Como antes asseverado, o Tribunal de origem reformou a sentença que 

arbitrou danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 

cada um dos autores, pela morte de João Emílio Rodrigues de Nóbrega em 

decorrência de queda de maca enquanto esteve internado em hospital público 

da rede estadual de São Paulo, elevando a quantia para valor equivalente a 300 

(trezentos) salários mínimos para cada um dos três litisconsortes ativos.

Nesse passo, convém anotar que, em relação ao montante indenizatório, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, 

que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, 

em desapreço aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como 

decorre do art. 944 do Código Civil (“A indenização mede-se pela extensão do 

dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”).

Logo, diante do exacerbado valor arbitrado pela Corte estadual, 900 

(novecentos) salários mínimos, cerca de R$ 850.000,00 (cerca de oitocentos e 

cinquenta mil reais em valores de hoje), a ser dividido entre os três membros do 

grupo familiar, confi gurada restou a excepcionalidade exigida pela jurisprudência 

do STJ, legitimando a diminuição do valor dos danos morais, como pleiteado no 

recurso especial do Estado de São Paulo.

Outrossim, cumpre esclarecer que o AREsp 514.252/RO, de relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/8/2014, DJe 1º/9/2014, 

foi colacionado com a intuito de demonstrar que, em precedentes deste Superior 

Tribunal, o valor de R$ 50.000,00 não confi guraria valor irrisório pela morte de 

paciente por negligência do poder público.

Por fim, com relação ao argumento de que em outro feito de minha 

relatoria (AREsp 785.177/SP) teria havido tratamento diferenciado e mais 

benéfi co aos parentes da vítima, melhor sorte não assiste à parte agravante. 

Isto porque no referido caso, além de tratar-se da morte de uma criança que, 

equivocadamente, recebeu dose de vacina expressamente contraindicada para 

o seu quadro clínico, o valor equivalente a 400 salários mínimos (cerca de R$ 

218.000,00) foi arbitrado em favor de seus genitores. Assim, nada obstante 

tratarem-se de casos de morte em hospital público no mesmo Estado de São 
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Paulo, as situações apreciadas, sem dúvida, envolveram hipóteses visivelmente 

distintas.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): A irresignação não merece 

acolhimento..

Como antes asseverado, o Tribunal de origem reformou a sentença que 

arbitrou danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 

cada um dos autores, pela morte de João Emílio Rodrigues de Nóbrega em 

decorrência de queda de maca enquanto esteve internado em hospital público 

da rede estadual de São Paulo, elevando a quantia para valor equivalente a 300 

(trezentos) salários mínimos para cada um dos três litisconsortes ativos.

Nesse passo, convém anotar que, em relação ao montante indenizatório, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, 

que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, 

em desapreço aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como 

decorre do art. 944 do Código Civil (“A indenização mede-se pela extensão do 

dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”).

Logo, diante do exacerbado valor arbitrado pela Corte estadual, 900 

(novecentos) salários mínimos, cerca de R$ 850.000,00 (cerca de oitocentos e 

cinquenta mil reais em valores de hoje), a ser dividido entre os três membros do 

grupo familiar, confi gurada restou a excepcionalidade exigida pela jurisprudência 

do STJ, legitimando a diminuição do valor dos danos morais, como pleiteado no 

recurso especial do Estado de São Paulo.

Outrossim, cumpre esclarecer que o AREsp 514.252/RO, de relatoria do 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/8/2014, DJe 1º/9/2014, 

foi colacionado com a intuito de demonstrar que, em precedentes deste Superior 

Tribunal, o valor de R$ 50.000,00 não confi guraria valor irrisório pela morte de 

paciente por negligência do poder público.

Por fim, com relação ao argumento de que em outro feito de minha 

relatoria (AREsp 785.177/SP) teria havido tratamento diferenciado e mais 

benéfi co aos parentes da vítima, melhor sorte não assiste à parte agravante. 
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Isto porque no referido caso, além de tratar-se da morte de uma criança que, 

equivocadamente, recebeu dose de vacina expressamente contraindicada para 

o seu quadro clínico, o valor equivalente a 400 salários mínimos (cerca de R$ 

218.000,00) foi arbitrado em favor de seus genitores. Assim, nada obstante 

tratarem-se de casos de morte em hospital público no mesmo Estado de São 

Paulo, as situações apreciadas, sem dúvida, envolveram hipóteses visivelmente 

distintas.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de recurso interposto em 

face da decisão monocrática proferida pelo Senhor Ministro Sérgio Kukina, 

que conheceu do Agravo e deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda 

do Estado de São Paulo, superando o enunciado da Súmula 7 desta Corte, para 

restabelecer o valor fi xado na sentença a título de indenização por dano moral, 

sob o fundamento de exorbitância no montante arbitrado pelo tribunal de 

origem.

No Agravo Interno, os Recorrentes sustentam que a decisão impugnada, 

ao reduzir o valor da indenização, desconsiderou as especifi cidades do caso 

concreto e as premissas fi xadas no acórdão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

para elevar o quantum debeatur.

Ressaltam que, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 785.177/

SP, no qual também se discutia indenização por morte de paciente em hospital 

público do Estado de São Paulo, o Ministro Relator, em decisão monocrática, 

manteve o valor arbitrado na origem em R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil 

reais), correspondentes a quatrocentos salários mínimos àquela época (Agravo 

em Recurso Especial n. 785.177/SP, 1ª T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 

08.10.2015).

Pleiteiam a reconsideração da decisão agravada, mantendo-se o valor 

arbitrado pelo tribunal de origem ou a submissão do feito ao colegiado.

Com impugnação (fl . 693e).

Solicitei vista dos autos para analisá-los com maior detença, face às 

peculiaridades do caso concreto, fazendo-se necessária breve incursão no trâmite 

processual.
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Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta pela viúva e fi lhos do falecido João Emílio Rodrigues de Nóbrega, aos 

63 (sessenta e três) anos, em razão de morte por traumatismo crânio encefálico 

(fl . 33e), decorrente de duas quedas de maca, ocorridas no Hospital Geral de 

Vila Penteado Dr. José Pangella, do Estado de São Paulo (fl s. 606/608e).

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente 

para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, fi xando-a 

para cada um dos Autores em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (fl s. 545/555e).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao 

apelo da Fazenda Estadual, bem como à remessa ofi cial, e deu provimento à 

Apelação dos Autores para “majorar o valor da compensação pelas lesões morais 

para o equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos para cada um dos três 

Autores” e condenou a requerida, no pagamento de indenização por danos 

materiais em favor da viúva, consubstanciada em pensão correspondente a 2/3 

da remuneração do falecido, até a data em que ela completaria 73 anos, valor a 

ser pago de uma só vez (fl s. 600/617e).

Opostos embargos de declaração (fl s. 620/623e), foram rejeitados (fl s. 

627/632e).

A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs o Recurso Especial, apenas e tão 

somente em relação ao valor fi xado a título de dano moral, sustentando a afronta ao 

disposto no art. 944, parágrafo único, do Código Civil (fl s. 635/646e).

Com contrarrazões (fl s. 650/655e), o recurso foi inadmitido pelo tribunal 

de origem, porquanto aplicado o enunciado da Súmula 7 desta Corte (fl . 657e) e 

interposto o Agravo em Recurso Especial (fl s. 660/663e).

O Senhor Relator, Ministro Sérgio Kukina, em decisão monocrática 

conheceu do Agravo e deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda do 

Estado de São Paulo, para restabelecer o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) a título de danos morais, fi xados pelo Juízo de 1º grau, para cada um dos 

Autores, ora Agravantes (fl s. 674/676e).

A questão a ser analisada está, portanto, restrita exclusivamente ao quantum 

debeatur fi xado a título de indenização por dano moral.

Verifi co que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em percuciente 

exame, firmou as premissas no acórdão recorrido e majorou o valor da 

indenização, em decorrência da absoluta falta de cuidados mínimos exigíveis no 

atendimento do paciente, João Emílio Rodrigues de Nóbrega, cujo diagnóstico 
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primitivo era de Acidente Vascular Cerebral - AVC, deixando-o sofrer duas 

quedas da maca que provocaram traumatismo crânio-encefálico, salientando, ainda, 

ser essa a causa da morte constante da certidão de óbito, conforme extrai-se do 

excerto que transcrevo (fl s. 600/617e):

Extrai-se dos autos que João Emílio Rodrigues de Nóbrega foi levado ao pronto 

atendimento do Hospital Geral de Vila Penteado Dr. José Pangella, no dia 2 de janeiro 

de 2012, sendo internado em seguida, com hipótese diagnóstica de acidente 

vascular cerebral (fl s. 154-6), permanecendo nesse nosocômio até a madrugada 

do dia 5 do mesmo mês, quando foi transferido para o Complexo Hospitalar do 

Mandaqui, onde esteve internado até sua morte em 18 de janeiro de 2012 (fl s. 32, 

157 e 203).

Afirmam os demandantes que a vítima sofreu duas quedas do leito, no 

primeiro hospital, sendo a segunda omitida pelos servidores, provocando essas 

quedas o traumatismo crânio - encefálico a que se refere a certidão de óbito e 

indica como causa da morte de João Emílio Rodrigues de Nóbrega (fl . 32).

Veio aos autos cópia do processo administrativo instaurado no referido 

Hospital Geral com o fi m de apurar as discutidas falhas no atendimento médico, 

relatadas em reclamação feita pelo ora recorrido Flávio Numeriano de Nóbrega.

Da análise dos documentos integrantes de referido processo interno permite 

aferir-se a ocorrência de uma queda do paciente na sala de raio-X, por volta das 

19 horas do dia 3 de janeiro de 2012, fato anotado no prontuário hospitalar (fl. 

160) e confirmado pelos depoimentos de Iara de Fátima Silva e Carla Cristina 

Pereira, Auxiliares de Enfermagem que levaram o paciente até o local do exame. 

Ambas narram aguardaram do lado de fora da sala e após o procedimento 

foram chamadas pelo técnico de raio-X, pois o paciente havia caído da maca. Ao 

entrarem na sala, viram-no sentado no chão e não verifi caram nenhum ferimento, 

récebendo resposta negativa quando lhe indagaram sobre trauma na cabeça (fl s. 

115-6 e 118).

Em seu depoimento, Iara de Fátima Silva afi rma ainda que, ao chegar ao hospital 

no dia seguinte, ouviu comentários sobre outra queda do paciente no período 

noturno.

Recolhe-se por indício dessa nova queda o que consta de depoimento de 

Rosemeire da Silva Correia, acompanhante hospitalar do paciente:

(...)

A alegação dos autores de que João Emílio Rodrigues de Nóbrega não estava 

acompanhado naquela noite por determinação do hospital confi rma-se com o 

depoimento da enfermeira Regiane de Aguiar Castro:

(...)

Inscreveu-se no prontuário do paciente “piora no nível de consciência” 

em avaliação médica às 11 horas de 4 de janeiro, seguindo-se nota acerca da 
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realização de tomografi a computadorizada às 19 horas do mesmo dia, no Hospital 

Cachoeirinha, para onde o paciente foi transportado por meio de ambulância. As 

21 horas, anotou-se ser grave o estado da vítima, realizando-se duas horas depois 

sua remoção para o Complexo Hospitalar do Mandaqui, também em ambulância 

(fl . 157).

O prontuário do paciente no Complexo Hospital do Mandaqui aponta que a 

tomografi a computadorizada de crânio realizada na admissão nesse nosocômio 

evidenciou a existência de hemorragia subaracnóide traumática, havendo, desde 

o início da internação no segundo hospital, o diagnóstico de traumatismo crânio-

encefálico (fl s. 309 e 340-50), sendo essa a causa da morte constante a da certidão 

de óbito.

(...)

A análise do conjunto probatório permite concluir que a causa da morte em 

pauta ocorreu durante a internação da vítima na rede estadual de saúde, por falta de 

observância de exigíveis cuidados com um paciente cujo diagnóstico primitivo era de 

acidente vascular cerebral, quadro a inspirar particular atenção, falhando o serviço 

médico do Estado no atendimento a João Emílio Rodrigues de Nóbrega.

Observa-se, ainda, não indicarem os documentos do primeiro hospital a 

existência do traumatismo crânio-encefálico antes do ingresso do familiar dos 

autores naquele estabelecimento.

(...)

Confi rmado, pois, está o liame entre o evento danoso que vitimou João Emílio 

Rodrigues de Nóbrega e o inadequado atendimento do serviço de saúde do Estado.

(....)

A indenização por lesões morais, metapatrimonial por natureza, quadra com 

uma equivalência de razão (ainda que com fundamento in re) para atenuar as 

dores suportadas pela ofensa a bens da personalidade, ao lado de infl igir alguma 

penalidade ao ofensor, com fi nalidade preventivo-especial.

Não se trata – porque isso é humanamente inviável – de quantifi car o valor 

material de uma lesão a bem da personalidade, exatamente porque essa lesão 

evade de maneira indefi nida a órbita de comparação patrimonial (destaques 

meus).

Por outro lado, registro não haver nenhuma impugnação no recurso especial 

interposto pela Fazenda Estadual em relação à responsabilidade do Estado 

reconhecida pelas instâncias ordinárias, nem no que concerne à constatação do 

liame entre o evento danoso que vitimou o senhor João Emílio Rodrigues de 

Nóbrega e o inadequado serviço prestado no hospital.
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Também, constitui fato incontroverso a causa mortis descrita na certidão de 

óbito: traumatismo crânio-encefálico decorrente de agente contundente e queda 

(fl . 33e).

Observo que, “não incide o óbice da Súmula 7/STJ, quando o Tribunal a 

quo detalha a conduta imputada ao agente. Nesses casos, inexiste a reapreciação do 

contexto probatório da demanda, mas tão somente a revaloração jurídica dos elementos 

fáticos delineados pela Corte recorrida” (v.g.: REsp n. 1.156.564/MG, 2ª T., Rel. 

Min. Castro Meira, DJe 08.09.2010; AgInt no AREsp n. 824.675/SC, 2ª T., 

Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, DJe 02.02.2017 e AgInt no REsp 

n. 1.569.184/RR, 1ª T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02.02.2018).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça somente está autorizado à revaloração 

jurídica dos elementos fáticos delineados nas premissas fi xadas no acórdão, 

em hipóteses excepcionalíssimas, ou seja, quando flagrante a exorbitância 

ou irrisoriedade do valor arbitrado, conforme reiterada jurisprudência (v.g.: 

REsp n. 1.698.812/RJ, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2018, DJe 

16.03.2018; AgInt no AREsp n. 871.920/MA, 4ª T., Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, j. 27.02.2018, DJe 09.03.2018; AgInt no AREsp n. 622.715/MG, 1ª 

T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.02.2018, DJe 09.03.2018 e 

REsp n. 1.662.785/SP, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2017, DJe 

29.06.2017).

Posto isso, necessário o exame da jurisprudência desta Corte e, em especial, 

da fi rmada no âmbito de competência da 2ª Seção, especializada em matéria 

indenizatória, consoante o disposto no art. 9º, § 2º, XIV, do RISTJ.

Segundo ela, para a reparação dos danos extrapatrimoniais e a 

correspondente quantifi cação da indenização devem ser percorridas duas etapas 

para o arbitramento.

Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico para a indenização, 

considerando-se o interesse jurídico lesado, com base em precedentes desta 

Corte.

E, na segunda, ponderam-se as circunstâncias do caso, para a fi xação 

definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de 

arbitramento equitativo pelo juiz.

Portanto, na segunda fase, as circunstâncias a serem consideradas como 

elementos objetivos e subjetivos de concreção são: (i) a gravidade do fato em si 

e sua consequências para a vítima - dimensão do dano; (ii) a culpabilidade do 
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agente, aferindo-se a intensidade do dolo ou o grau da culpa; (iii) a eventual 

participação culposa do ofendido - culpa concorrente da vítima; (iv) a condição 

econômica do ofensor e (v) as circunstâncias pessoais da vítima, sua colocação 

social, política e econômica.

Assim, o chamado Método Bifásico para o arbitramento equitativo da 

indenização é o mais adequado para quantifi cação razoável da indenização por 

danos extrapatrimoniais por morte, considerada a valorização das circunstâncias 

e o interesse jurídico lesado, chegando-se ao equilíbrio entre os dois critérios, 

com correspondência entre o valor da indenização, o interesse jurídico lesado e 

as peculiaridades do caso concreto.

A orientação adotada pelas Turmas da 2ª Seção desta Corte consiste numa 

prescrição eqüitativa das indenizações por prejuízos extrapatrimoniais ligados 

ao dano “morte”: estimam um montante razoável na faixa entre 300 (trezentos) 

e 500 (quinhentos) salários mínimos, embora observem que isso não deva 

representar um tarifamento judicial rígido, uma vez que colidiria com o próprio 

princípio da reparação integral.

Desse modo, cada caso apresenta particularidades próprias e variáveis 

importantes, como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, 

a intensidade do sofrimento das vítimas, o número de autores e a situação sócio-

econômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no 

momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Nesse sentido, o Recurso Especial n. 959.780/ES, assim ementado:

Recurso especial. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Morte. Dano 

moral. Quantum indenizatório. Dissídio jurisprudencial. Critérios de arbitramento 

equitativo pelo juiz. Método bifásico. Valorização do interesse jurídico lesado e 

das circunstâncias do caso.

1. Discussão restrita à quantifi cação da indenização por dano moral sofrido 

pelo esposo da vítima falecida em acidente de trânsito, que foi arbitrado pelo 

tribunal de origem em dez mil reais.

2. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas 

integrantes da Segunda Secção do STJ.

3. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes 

desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse 

arbitramento.

4. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, 

considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes 

jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.
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5. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para 

fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de 

arbitramento equitativo pelo juiz.

6. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 

do CC/2002.

7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

8. Recurso especial provido.

(REsp 959.780/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaques meus).

Na mesma linha:

Recurso especial. Responsabilidade civil. Morte de menor por afogamento. 

Responsabilidade do clube pela falha no serviço. Dano moral. Quantum 

indenizatório. Critérios de arbitramento equitativo. Método bifásico. Núcleo 

familiar sujeito do dano. Necessidade de individualização da indenização. Pensão 

mensal devida.

1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é 

responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando 

comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de 

medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, 

salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profi ssional 

médico, aparelho de respiração artifi cial.

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o 

arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir 

somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum 

determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa

3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos 

morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar 

eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo 

julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará 

uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico 

lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às 

peculiaridades do caso.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-

se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes 

jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas 

suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa 

concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fi xação 

defi nitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
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6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um 

núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da 

individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o 

núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de 

seus membros (EREsp 1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Corte Especial, DJe 05/08/2014)

7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de fi lho menor, 

que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão 

mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida 

para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) 

anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.332.366/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 10/11/2016, DJe 07/12/2016 - destaques meus).

Diante do exposto, com a devida vênia, não parece razoável reformar o 

acórdão do tribunal de origem para fi xar a indenização por dano moral no valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Recorrentes, tendo 

em vista que o bem jurídico restou lesado por conduta inescusável do próprio 

Estado, porquanto, se a lesão fosse perpetrada por particular, consoante a 

jurisprudência das Turmas da 2ª Seção, o montante razoável para tal indenização 

estaria na faixa entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos (de 

R$ 286.200,00 - duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais - a R$ 477.000,00 

- quatrocentos e setenta e sete mil reais, em valores de hoje).

No caso em análise, a vida, bem suprimido pelo evento danoso, foi confi ada 

e entregue, pela família do Sr. João Emílio Rodrigues da Nóbrega, ao hospital 

público estadual e, em decorrência da absoluta falta de cuidados mínimos 

exigíveis no atendimento do paciente, conduziu-o à morte.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao majorar a indenização por dano 

moral para 300 (trezentos) salários mínimos para cada um dos Autores, em meu 

sentir, o fez atendendo as circunstâncias do caso concreto, o bem jurídico afetado 

(vida), a gravidade do fato e a culpabilidade do agente.

Isto posto, peço licença para divergir do Senhor Ministro Relator e dou 

provimento ao Agravo Interno dos Autores, para conhecer do Agravo em Recurso 

Especial da Fazenda do Estado de São Paulo e negar provimento ao Recurso Especial 

por ela interposto.

É o voto.
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 

48.925-SP (2015/0188479-3)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Agravante: Eduardo Horle Barcellos

Advogados: Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró e outro(s) - SP124445

Jennifer Cristina Ariadne Falk - SP246707

Jessica Diedo Scartezini - SP351175

Agravado: Município de São Paulo

Procuradores: Maria Aparecida dos Anjos Carvalho e outro(s) - SP081030

Bruno Gustavo Paes Leme Cordeiro - SP312474

EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Agravo interno no recurso 

ordinário em mandado de segurança. Código de Processo Civil de 

2015. Aplicabilidade. Processo administrativo disciplinar. Auditor 

Fiscal do Município de São Paulo. Demissão. Arts. 188, III, e 189, 

V, VI, VIII, da Lei Municipal n. 8.989/79. Autonomia em relação ao 

processo penal. Colaboração premiada. Benefícios. Lei 12.850/2013. 

Taxatividade. Extensão ao processo administrativo disciplinar. 

Impossibilidade. Princípio da legalidade. Ausência de previsão legal. 

Confi ssão da prática ilícita. Manutenção do acusado nos quadros 

funcionais. Impossibilidade. Princípio da moralidade. Argumentos 

insufi cientes para desconstituir a decisão atacada. Aplicação de multa. 

Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Descabimento.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-

se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo 

Interno.

II - A demissão do Agravante não decorreu do cometimento de 

crime contra a Administração Pública, na forma do art. 189, II, da Lei 

Municipal n. 8.989/79, mas, sim, da prática das infrações previstas nos 

arts. 188, III, 189, V, VI, VIII, do Estatuto dos Servidores Públicos 
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do Município de São Paulo, estando, portanto, apartados os ilícitos 

penais e administrativos. Ademais, mesmo que a demissão tivesse por 

fundamento a aludida prática criminosa, consoante entendimento 

pacífi co nesta Corte, o processo administrativo é, em regra, autônomo 

em relação ao processo penal, somente experimentando seus refl exos 

nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, 

CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Precedentes.

III - A colaboração premiada é meio de obtenção de prova, 

disciplinada no ordenamento jurídico pátrio, precipuamente, 

pelos arts. 4º a 7º da Lei n. 12.850/2013, e, no âmbito do direito 

internacional, pelo art. 26 da Convenção das Nações Unidas contra 

o crime organizado transnacional (Convenção de Palermo), da qual o 

Brasil é signatário, promulgada mediante o Decreto n. 5.015/2004. Por 

sua vez, a delação premiada, espécie do gênero colaboração premiada, 

traduz-se na cooperação do acusado ou investigado, no sentido de 

inculpar a prática de infrações penais, por seus eventuais comparsas.

IV - Os benefícios decorrentes do instituto são aqueles apontados 

taxativamente pela Lei n. 12.850/2013, quais sejam, perdão judicial, 

redução da pena privativa de liberdade em até 2/3 (dois terços), ou 

sua substituição por restritiva de direitos (art. 4º, caput), além do não 

oferecimento de denúncia (art. 4º, § 3º) e progressão do regime de 

cumprimento da pena (art. 4º, § 5º).

V - Não existindo nenhuma previsão legal que imponha ou 

faculte à Administração Pública, no exercício de seu poder disciplinar, 

a extensão das benesses da colaboração premiada ao processo 

administrativo disciplinar, não há que se falar na sua aplicação 

analógica em proveito do servidor público, ora Acusado.

VI - A teor do art. 4º, caput, e § 14, da Lei n. 12.850/2013, o 

investigado ou acusado, ao decidir contribuir com a persecução penal, 

confessa a prática do ilícito, renunciando do seu direito ao silêncio e 

prestando o compromisso de dizer a verdade. À vista disso, aguardar o 

deslinde da ação penal para imposição de sanção ao Acusado, importa 

inequívoca ofensa aos valores morais e éticos que, por imposição 

constitucional, devem ser almejados pela Administração Pública.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida.
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VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no 

art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão 

do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, 

sendo necessária a confi guração da manifesta inadmissibilidade ou 

improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu 

no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno de 

Eduardo Horle Barcellos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. 

Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e 

Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 5.4.2018

RELATÓRIO

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

interposto contra a decisão que, com fundamento no art. 557, caput, do Código 

de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso em Mandado de Segurança, 

com esteio na orientação desta Corte, segundo a qual o processo administrativo 

disciplinar é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente 

experimentando seus refl exos nos casos de decisão absolutória por inexistência 

de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP).

Alega o Agravante, em síntese, que não pleiteia a absolvição no processo 

administrativo disciplinar, “até mesmo porque não há, ainda, uma sentença 

proferida no âmbito penal, cujos efeitos potencialmente atingiriam o âmbito 

administrativo” (fl . 2.125e), mas, sim, “o reconhecimento de que, neste caso, a 

decisão administrativa depende de uma decisão criminal, na qual será defi nida 

se houve prática de crime contra a administração pública, não para verifi car se o 

agravante foi ou não absolvido” (fl . 2.126e).
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Aduz que a defi nição da existência ou não de crime contra a Administração 

Pública, cabe ao juízo criminal, ocorrendo, assim, “uma questão prejudicial 

heterogênea, em que o julgamento no campo criminal, sobre a existência de 

tal crime, condiciona o conteúdo do resultado do processo administrativo” (fl . 

2.127e).

Sustenta ser cabível a aplicação, por analogia, no processo administrativo 

disciplinar, dos efeitos benéficos da delação premiada celebrada com o 

Ministério Público na ação penal, ensejando a aplicação de uma pena mais 

branda que a demissão a bem do serviço público.

Aponta, ainda, existência de erro material na decisão agravada, porquanto, 

a ementa transcrita não se refere ao acórdão recorrido.

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

decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do 

colegiado.

Impugnação às fl s. 2.144/2.172e.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

De pronto, reconheço a existência de erro material na decisão agravada, 

porquanto a ementa transcrita à fl . 2.105e não concerne ao acórdão recorrido, 

mas, sim, à ementa constante da fl . 2.006e, assim expressa:

Mandado de segurança. Ato do Sr. Prefeito do Município de São Paulo, que 

determinou a demissão a bem do serviço público do Impetrante, ao fi nal do 

Inquérito Administrativo. Inexistência de vinculação entre as instâncias penal 

e administrativa, razão pela qual a absolvição em procedimento de natureza 

criminal não interfere na decisão administrativa. Ilegalidade apontada pelo 

impetrante decorreria da falta de apreciação da tese defensiva (o que induziria 

à violação do Princípio da Ampla Defesa), no que diz respeito à aplicação dos 

efeitos da delação premiada celebrada na persecução penal, por analogia, no 

procedimento disciplinar. Inocorrência. Segurança denegada.
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No mais, porém, não assiste razão ao Agravante.

Quanto à alegada existência de questão prejudicial heterogênea, a qual 

condicionaria o processo administrativo disciplinar ao reconhecimento, pelo 

juízo criminal, da prática de crime contra a Administração Pública, verifi co 

que, após processo administrativo disciplinar instaurado para apuração da 

participação do acusado, então Auditor Fiscal do Município de São Paulo, 

em esquema de corrupção, consubstanciado na cobrança de propina em 

contrapartida à não cobrança regular de Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISSQN), foi imposta, em seu desfavor, a pena de demissão a bem do 

serviço público, nos termos dos arts. 188, III, 189, V, VI, VIII, da Lei Municipal 

n. 8.989/79 (fl . 1.909e). In verbis:

Art. 188 - Será aplicada ao funcionário a pena de demissão nos casos de:

I - abandono do cargo;

II - faltas ao serviço, sem justa causa, por mais de 60 (sessenta) dias interpolados 

durante o ano;

III - procedimento irregular de natureza grave;

IV - acumulação proibida de cargos públicos, se provada a má fé;

V - ofensas físicas, em serviço ou em razão dele, a servidores ou particulares, 

salvo se em legítima defesa;

VI - transgressão dos incisos XII, XIII, XV, XVI, XVII e XVIII do artigo 179;

VII - inefi ciência no serviço.

§ 1º - Dar-se-á por confi gurado o abandono do cargo, quando o funcionário 

faltar ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 2º - A pena de demissão por inefi ciência no serviço só será aplicada quando 

verifi cada a impossibilidade de readaptação.

Art. 189 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao 

funcionário que:

I - praticar ato de incontinência pública e escandalosa, ou dar-se a vícios de 

jogos proibidos;

II - praticar crime contra a boa ordem e a administração pública, a fé pública e 

a Fazenda Municipal, ou crime previsto nas leis relativas a Segurança e à Defesa 

Nacional;

III - revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, 

desde que o faça dolosamente, com prejuízo para o Município ou para qualquer 

particular;

IV - praticar insubordinação grave;
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V - lesar o patrimônio ou os cofres públicos;

VI - receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, 

diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em 

razão delas;

VII - pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que 

tratem de interesse, ou tenham na unidade de trabalho, ou estejam sujeitas à sua 

fi scalização;

VIII - conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública;

IX - exercer a advocacia administrativa.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o Agravante, sua demissão não 

decorreu do cometimento de crime contra a Administração Pública, na forma do 

art. 189, II, do estatuto municipal, mas, sim, da prática de procedimento irregular 

de natureza grave, da lesão ao erário público, da solicitação e recebimento 

de propinas, bem como do valimento da função pública para a concessão de 

vantagens ilícitas a terceiros, estando, portanto, apartados os ilícitos penais e 

administrativos.

Ademais, mesmo que a demissão tivesse por fundamento a aludida 

prática criminosa, consoante entendimento pacífi co nesta Corte, o processo 

administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente 

experimentando seus refl exos nos casos de decisão absolutória por inexistência 

de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP).

Nesse sentido:

Administrativo. Servidor público. Demissão. Processo administrativo disciplinar. 

Independência das esferas administrativa e penal.

1. Pacifi cou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual 

a esfera administrativa só se subordina à penal na hipótese de sentença criminal 

absolutória que reconheça a não-ocorrência do fato ou negue a sua autoria, o que 

não é o caso dos autos, em que a absolvição veio lastreada no inciso VII do art. 386 do 

Código de Processo Penal, ou seja, por insufi ciência de provas.

(...)

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(MS 17.873/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 

02/10/2012, destaque meu).

Ação rescisória. Servidora pública federal. Demissão decorrente de processo 

administrativo disciplinar. Sentença penal absolutória posterior, por falta de 
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provas. Irrelevância. Independência das instâncias administrativa, civil e penal. 

Acórdão rescindendo fundado na jurisprudência consolidada do STJ. Violação 

literal de lei. Não ocorrência.

1. É cediço que a sentença penal absolutória pela ausência de provas somente 

vincula a seara administrativa quando houver reconhecimento da negativa do fato 

ou da inexistência de autoria.

2. O acórdão rescindendo destaca que, tanto na sentença quanto no julgado do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é incontroverso que a autora foi absolvida por 

ausência de provas (art. 386, II, do CPP).

3. Não há como conferir extensão dos efeitos da absolvição criminal da servidora, 

por falta de elementos probatórios, à atuação da autoridade que julga o processo 

administrativo disciplinar.

(...)

8. Ação rescisória improcedente.

(AR 4.235/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 

10/12/2014, DJe 18/12/2014, destaque meu).

Além disso, observo que a colaboração premiada consiste em meio de 

obtenção de prova, disciplinada no ordenamento jurídico pátrio, precipuamente, 

pelos arts. 4º a 7º da Lei n. 12.850/2013, e, no âmbito do direito internacional, 

pelo art. 26 da Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado 

transnacional (Convenção de Palermo), da qual o Brasil é signatário, promulgada 

mediante o Decreto n. 5.015/2004.

Por sua vez, a delação premiada, espécie do gênero colaboração premiada, 

traduz-se na cooperação do acusado ou investigado, no sentido de inculpar a 

prática de infrações penais, por seus eventuais comparsas.

Com efeito, os benefícios decorrentes do instituto são aqueles apontados 

taxativamente pela Lei n. 12.850/2013, quais sejam, perdão judicial, redução 

da pena privativa de liberdade em até 2/3 (dois terços), ou sua substituição por 

restritiva de direitos (art. 4º, caput), além do não oferecimento de denúncia (art. 

4º, § 3º) e progressão do regime de cumprimento da pena (art. 4º, § 5º). In 

verbis:

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 

reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por 

restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 

investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um 

ou mais dos seguintes resultados:
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I - a identifi cação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 

e das infrações penais por eles praticadas;

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 

criminosa;

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 

penais praticadas pela organização criminosa;

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

§ 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a 

personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a 

repercussão social do fato criminoso e a efi cácia da colaboração.

§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, 

a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com 

a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz 

pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não 

tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do 

Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

§ 3º O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao 

colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual 

período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o 

respectivo prazo prescricional.

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de 

oferecer denúncia se o colaborador:

I - não for o líder da organização criminosa;

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

§ 5º Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a 

metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos 

objetivos.

Dessarte, não existindo nenhuma previsão legal que imponha ou faculte 

à Administração Pública, no exercício de seu poder disciplinar, a extensão das 

benesses da colaboração premiada ao processo administrativo disciplinar, não 

há que se falar na sua aplicação analógica em proveito do servidor público, ora 

Acusado.

Nesse contexto, impende trazer à baila o princípio da legalidade, pilar do 

Estado Democrático de Direito, o qual impõe a noção de total submissão da 

Administração Pública à lei.
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Colham-se, por oportuno, os sempre festejados ensinamentos de Celso 

Antônio Bandeira de Mello acerca do tema:

Este é o princípio capital para a confi guração do regime jurídico-administrativo. 

Justifi ca-se, pois, que seja tratado – como será – com alguma extensão e detença. 

Com efeito, enquanto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado é da essência de qualquer Estado, de qualquer sociedade juridicamente 

organizada com fi ns políticos, o da legalidade é específi co do Estado de Direito, é 

justamente aquele que o qualifi ca e que lhe dá a identidade própria. Por isso mesmo 

é o princípio basilar do regime jurídico-administrativo, já que o Direito Administrativo 

(pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o Estado de Direito: é uma 

consequência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma: a consagração 

da ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da 

lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, 

consistente na expedição de comandos complementares à lei.

(...)

Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração 

às leis. Esta deve tão somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que 

a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, 

o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de 

dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fi xadas pelo 

Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro.

(Curso de Direito Administrativo, 32ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 

102-104, destaque meu).

Outrossim, cumpre assentar que, a teor do art. 4º, caput, e § 14, da Lei n. 

12.850/2013, o investigado ou acusado, ao decidir contribuir com a persecução 

penal, confessa a prática do ilícito, renunciando ao seu direito ao silêncio e 

prestando o compromisso de dizer a verdade.

À vista disso, aguardar o deslinde da ação penal para a imposição de sanção 

ao Agravante, importa inequívoca ofensa aos valores morais e éticos que, por 

imposição constitucional, devem ser almejados pela Administração Pública, 

porquanto manter-se-á nos quadros funcionais do Município de São Paulo, 

servidor público que, por força da celebração de acordo de delação premiada, 

confessadamente praticou ilícito penal.

Sobre o princípio da moralidade administrativa, invoco, uma vez mais, as 

lições de Celso Antônio Bandeira de Mello:

De acordo com ele, a Administração e seus agentes têm de atuar na 

conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação do próprio Direito, 
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confi gurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidação, porquanto 

tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade do art. 37 da 

Constituição.

(...)

Quanto a nós, também entendendo que não é qualquer ofensa à moral 

social que se considerará idônea para dizer-se ofensiva ao princípio jurídico da 

moralidade administrativa, entendemos que este será havido como transgredido 

quando houver violação a uma norma de moral social que traga consigo 

menosprezo a um bem juridicamente valorado. Signifi ca, portanto, um reforço 

ao princípio da legalidade, dando-lhe um âmbito mais compreensivo do que 

normalmente teria.

(Curso de Direito Administrativo, 32ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 

123 e 124).

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

são insufi cientes para desconstituir a decisão impugnada.

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

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

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

de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação 

unânime, sendo necessária a confi guração da manifesta inadmissibilidade ou 

improcedência do recurso.

Nessa linha:

Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso 

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

Juízo de mérito. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. Negado 

seguimento aos embargos de divergência. Multa e honorários advocatícios 

recursais. Agravo regimental improvido.

I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016, contra 

decisão publicada em 13/04/2016.

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

somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos no 

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

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

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

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

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

entre julgados a respeito da mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado 
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andou mal, qualificando como questão de fato uma questão de direito, o 

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

próprio órgão que julgou o recurso especial” (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/

RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), 

Primeira Seção, DJe de 1º/12/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg nos EAREsp 

556.927/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 18/11/2015; STJ, 

AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, 

DJe de 15/12/2015; EREsp 737.331/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, DJe de 09/11/2015.

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

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

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

unânime do colegiado.

V. Agravo Regimental improvido.

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

Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 27/09/2016, destaque meu).

Agravo interno nos embargos de divergência em recurso especial. Processual 

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

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

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

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

jurisprudencial não demonstrado. Requerimento da parte agravada de aplicação 

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

conhecido e, nessa extensão, improvido.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hipótese examinada.

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

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

Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016, destaque meu).
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Processual Civil. Agravo interno no recurso ordinário em mandado 

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

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

Interposição de apelação. Desprovimento. Impugnação por via de recurso 

ordinário. Descabimento manifesto. Hipótese inadequada. Recorribilidade. 

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

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

manifesta improcedência. Cominação de multa.

1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido 

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

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

República.

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

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

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

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

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

constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva. Precedentes.

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

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

enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta razões sem 

nenhuma chance de êxito.

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

hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações 

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

agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque 

inexoravelmente infundadas.

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

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

reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a interposição de 

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

multa.

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

Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017, destaque meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não confi gurada 

a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

100.038-MG (2011/0219898-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: José Nilo de Castro

Advogado: Christofer Magalhaes Castro e outro(s) - MG104688

Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Interes.: Município de Itaúna

Procurador: Frederico Dutra Santiago e outro(s) - MG072765

Interes.: Adriano Machado Diniz

Interes.: Shirley Regina Pereira da Cunha Silva

Interes.: Eugênio Pinto

Interes.: Osmar de Andrade

EMENTA

Direito Processual Civil. Regimental no AREsp. Agravo de 

instrumento interposto na origem contra decisão de primeiro grau 

que suspendeu efi cácia de novos contratos entre o Município de 

Itaúna/MG e sociedade advocatícia. Pretensão de reconhecimento 

de nulidade do aresto por ofensa ao art. 535 do CPC/1973. Violação 

inocorrente, consoante apontou a decisão agravada. Agravo regimental 

do implicado desprovido.

1. Uma das funções axiais das chamadas Cortes Superiores é, 

no caso concreto, exercer controle de legalidade acerca da correta 

aplicação do direito federal pelas Cortes locais. Tal providência, de 

caráter reativo, para usar expressão cara ao Professor MICHELE 

TARUFFO, se opera não apenas em temas materiais, como também 

nas aplicações do Direito Processual, como sói acontecer ao analisar se 

o Tribunal de origem promoveu ou não o devido afastamento de vícios 

apontados pela parte em Embargos de Declaração.

2. Na espécie, a parte alega que o Tribunal de origem violou o 

art. 535 do CPC/1973, por não promover o afastamento do vício de 

omissão quanto à fundamentação das decisões judiciais em referência 

ao voto do Segundo Vogal, que prevaleceu na espécie.
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3. O Tribunal de origem, em resposta a aclaratórios, deixou 

registrado que, nos termos do Regimento da Corte das Alterosas, 

o voto médio proferido harmonizou e ponderou as razões trazidas pelos 

demais componentes da Turma Julgadora, chegando à conclusão que, por um 

lado, encampava o entendimento manifestado pelo Relator do agravo, sem 

deixar de considerar os doutos apontamentos feitos pelo primeiro Vogal (fl s. 

2.014). Violação ao art. 535 do CPC/1973 inocorrente.

4. Agravo Regimental da parte implicada desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao Agravo 

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

Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa (Presidente) e 

Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 1º.6.2018

RELATÓRIO

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

Regimental interposto por José Nilo de Castro, Advogado, contra decisão 

monocrática de minha lavra, que contou com a seguinte ementa:

Agravo em recurso especial. Administrativo e Processual Civil. Ação de improbidade 

administrativa. Contratação de escritório de advocacia sem licitação. Liminar 

concedida para suspender o contrato e proibir nova contratação. Não ocorrência de 

ofensa ao art. 535, I e II do CPC. Acórdão devidamente fundamentado. Agravo que se 

funda apenas nessa alegação. Agravo desprovido (fl s. 2.124/2.129).

2. Nas razões de seu recurso dirigido ao Colegiado, a parte agravante 

sustenta que a decisão agravada está a merecer reforma, porquanto teria havido 

efetiva ofensa, pelo aresto de origem, do art. 535 do CPC/1973, na medida em 
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que, a seu respeito, não teria sido prestada na medida em que a pretensão foi 

deduzida pela parte insurgente quanto à fundamentação das decisões judiciais. 

Pede a reforma da decisão agrava, em ordem a que, provendo-se o Recurso 

Especial, seja nulifi cado o aresto de aclaratórios da origem, para que outro seja 

proferido com o devido afastamento dos vícios.

3. A parte agravada formulou razões de contrariedade às fl s. .

4. Em síntese, é o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Apesar dos 

louváveis esforços argumentativos da parte insurgente, a decisão agravada não 

merece reparos.

2. O agravante brande a reforma da apreciação unipessoal à consideração 

de que estaria evidenciada a omissão do julgado de origem quanto ao ponto 

da fundamentação das decisões judiciais, precisamente no tópico das razões de 

decidir do desembargador que, desempatando a votação, apresentou a solução 

prevalecente na hipótese vertente.

3. Sustenta, em seu Apelo Raro, que deveria o voto médio proferido pelo 

Segundo Vogal ter analisado a presença ou não dos requisitos necessários para a 

contratação de serviços advocatícios com fulcro no inciso II do artigo 25, bem como 

nos incisos II e V do artigo 13 da Lei de Licitações, quais sejam, a inviabilidade 

de competição, a notória especialização do executor e a singularidade dos serviços 

prestados (fl s. 2.040).

4. Pois bem. Uma das missões axiais das chamadas Cortes de Vértice é, 

no caso concreto, exercer controle de legalidade acerca da correta aplicação 

do direito federal pelas Cortes locais. Tal providência, de caráter Reativo, para 

usar expressão cara ao Professor MICHELE TARUFFO, se opera não apenas 

em temas materiais, como também nas aplicações do direito processual, como 

sói acontecer em analisar se o Tribunal de origem promoveu ou não o devido 

afastamento de vícios apontados pela parte em Embargos de Declaração.

5. Na espécie, a parte alega que o Tribunal de origem violou o art. 535 

do CPC/1973, por não promover o afastamento do vício de omissão quanto à 

fundamentação das decisões judiciais em referência ao voto do Segundo Vogal, 

que prevaleceu na espécie.
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6. O Tribunal de origem, em resposta a aclaratórios, deixou registrado 

que, nos termos do Regimento da Corte das Alterosas, o voto médio proferido 

harmonizou e ponderou as razões trazidas pelos demais componentes da Turma 

Julgadora, chegando a conclusão que, por um lado, encampava o entendimento 

manifestado pelo Relator do agravo, sem deixar de considerar os sábios apontamentos 

feitos pelo 1º Vogal (fl s. 2.014). E esclareceu, em arremate, nos:

Não vejo necessidade, renovada venia, assim como pretendem os embargantes, 

de este julgador repetir todos os fundamentos trazidos pelos demais membros da 

Turma Julgadora, ou de produzir fundamentação além daquela produzida no 

voto médio, uma vez que, na fundamentação constante do mesmo resta claro 

que foi dada relevância aos dois entendimentos precedentes, apontando este, à 

época, 2º Vogal apenas, uma conclusão mais razoável que, por um lado impede 

novas contratações - tendo-se em vista a plausibilidade das alegações trazidas 

pelo Ministério Público -, mas, por outro, mantém o contrato em vigor - a fi m de 

evitar que os ora embargantes experimentem grave prejuízo com a suspensão 

súbita dos serviços prestados pelo 1º Embargante ao 2º Embargante.

Não se pode perder de vista, também, que o juiz, para fundamentar a sua 

decisão, não precisa apreciar todas as questões argüidas pelas partes, se uma 

delas é sufi ciente para a sua conclusão, lâto é, o julgador não carece de analisar 

todos os dispositivos legais levantados pela parte, se entende que parte deles é 

sufi ciente a embasar seu entendimento (fl s. 2.014/2.015).

7. Ao que se dessume do aresto de origem, a violação ao art. 535 do 

CPC/1973 inocorrente.

8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Regimental da parte 

implicada. É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 43.044-DF 

(2013/0196029-0)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Jesimon Alves de Souza

Advogado: Welisangela Cardoso da Mata - DF020885

Recorrido: Distrito Federal

Procurador: Vinicius Silva Pacheco e outro(s) - DF017387
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EMENTA

Recurso ordinário em mandado de segurança. Administrativo. 

Servidor público. Acumulação de cargos no Distrito Federal. Soldado 

de Primeira Classe do Corpo de Bombeiros Militar e Auxiliar de 

Sáude na Secretaria de Saúde. Servidor que exerce atividade nas 

áreas de ortopedia e gesso em ambas as instituições. Profi ssão de 

técnico em imobilização ortopédica não regulamentada. Exegese do 

art. 37, XVI, da CF. Impossibilidade de acumulação dos referidos 

cargos públicos. Tempestividade do ato do gestor que rompeu com a 

questionada acumulação. Inteligência do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 

Relação continuada. Decadência não configurada. Nulidade do 

respectivo processo administrativo afastada pelo Tribunal de origem. 

Fundamentação não impugnada pelo recorrente. Não conhecimento. 

Desobediência ao princípio da dialeticidade.

1. A questão em debate está em saber se, no caso concreto, pode o 

servidor impetrante acumular legitimamente os cargos de Soldado de 

Primeira Classe no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

e de Auxiliar de Saúde na Secretaria de Estado de Saúde do mesmo 

Distrito Federal, frente ao que dispõe o art. 37, XVI, da Constituição 

Federal.

2. A acumulação válida de cargos públicos sofre limitações 

constitucionais de ordem quantitativa (dois cargos ou empregos 

públicos), temporal (compatibilidade de horários) e qualitativa (apenas 

os cargos explicitamente arrolados no permissivo constitucional são 

admitidos). Inteligência do art. 37, XVI, da CF.

3. Ao contrário dos integrantes do Quadro de Ofi ciais Bombeiros 

Militares de Saúde, de que cuida o art. 11, § 3º, do Estatuto dos 

Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei 

Federal n. 7.479/1986), não se pode deduzir que o posto de Soldado 

Bombeiro Militar, ainda que envolva atuação do militar na área de 

saúde (no caso, ortopedia e gesso), seja equiparável a “cargo privativo 

de profi ssional de saúde”, para efeitos de acumulação.

4. Até que seja regulamentada por lei, a profi ssão de Técnico 

em Imobilização Ortopédica não preenche a exigência do art. 37, 

XVI, “c”, da Constituição Federal, não podendo, por isso, ensejar a 

pretendida acumulação de cargos.
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5. Por se tratar de relação continuada, não decai a Administração 

Pública do poder/dever de adotar procedimentos de verifi cação de 

acumulação inconstitucional de cargos públicos. Inteligência do art. 

54 da Lei n. 9.784/1999.

6. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a simples 

reiteração, nas razões recursais, dos argumentos dantes veiculados 

na exordial, não satisfaz a necessidade de impugnação específi ca, 

decorrente do princípio da dialeticidade, pelo que, quanto a esse 

ponto, o recurso não merece conhecimento.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, 

desprovido.

ACÓRDÃO

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

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer 

parcialmente do recurso ordinário em mandado de segurança e, nessa extensão, 

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

Ministros Regina Helena Costa (Presidente), Gurgel de Faria, Napoleão Nunes 

Maia Filho e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 14.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança interposto por Jesimon Alves de Souza contra acórdão do Conselho 

Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encartado às 

fl s. 285 a 300, resumido na seguinte ementa:

Constitucional e Administrativo. Cumulação de cargos. Policial militar. 

Atuação como auxiliar operacional de serviços diversos em outra área de 

saúde pertencente ao Distrito Federal. Impossibilidade. Previsão expressa na 

Constituição Federal. Violação ao contraditório e ampla defesa. Inocorrência. 

Segurança denegada.
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1. A cumulação de cargos somente é admitida nas hipóteses expressamente 

contempladas pela Constituição Federal, com observância das peculiaridades 

inerentes aos cargos, nos termos do preceito do artigo 37, inciso XVI, do texto 

constitucional.

2. Sobre a legislação militar, é cediço que os seus integrantes sujeitam-se ao 

regulado pelo artigo 142, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, cuja situação 

laborativa não se estende aos servidores militares que exerçam cargo privativo de 

profi ssional de saúde.

3. O disposto no art. 17 do ADCT somente se aplica aos médicos militares 

que assim acumulavam dois cargos, antes da promulgação da CF/1988, o que, 

evidentemente, não é caso, pois sequer se trata de cargo em cujo ingresso há 

necessidade de comprovação de curso universitário ou mesmo de nível médio, 

já que para o ingresso basta á demonstração de possuir nível básico, após a 

aprovação no certame, nos termos do art. 4º, inc. III da Lei n. 3.320/04.

4. Não se constatando a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa 

no processo administrativo, uma vez que, antes da efetivação da demissão, o 

processo tramitou por vários anos, bem como houve o oferecimento de defesa e a 

interposição de recurso, a alegada nulidade deve ser rechaçada.

5. Segurança denegada. Unânime. (fl s. 288 e 289)

Esse acórdão foi embargado de declaração (fl s. 308 a 317), sobrevindo 

decisão de rejeição (fl s. 327 a 338), ante a falta dos requisitos previstos no art. 

535 do CPC, consoante se pode verifi car da respectiva ementa (fl . 329):

Embargos declaratórios. Administrativo e Constitucional. Cumulação 

de cargos. Policial militar. Omissão quanto á caracterização. De decadência. 

Inocorrência. Rejeição do recurso.

01. Conquanto a embargante alegue a ocorrência de omissão quanto à 

caracterização do prazo decadencial na espécie, cumpre notar que tal questão 

não foi aventada em seu apelo. De qualquer sorte, não se verifi ca a ocorrência de 

decadência, uma vez que a ilicitude se renovava mês a mês, com o percebimento 

indevido de salários em razão do acúmulo de órgãos públicos, ao arrepio da 

Constituição. Federal; nascendo para a Administração o dever de anular o ato de 

nomeação em um dos cargos, conforme Súmulas 473 e 346 - do STF.

02. Os embargos de declaração têm seus limites expressos no art. 535 do 

CPC e somente podem ser acolhidos se caracterizada omissão, contradição ou 

obscuridade.

03. Recurso rejeitado. Unânime.

Informa o recorrente que foi demitido do cargo que exercia na Secretaria 

de Saúde em 20/01/2012, por meio de Decreto do Governador do Distrito 
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Federal, em que essa autoridade adotou, como razão de decidir, o parecer da 

Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no sentido de que não seria possível 

“a acumulação de cargos privativos de profi ssionais de saúde por integrantes de 

corporações militares distritais” (fl . 4).

Nas razões do recurso ordinário (fl s. 343 a 371), sustenta, em síntese, que o 

acórdão impugnado incorreu em error in judicando, porque os dois cargos por ele 

ocupados, a saber, o de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Ortopedia 

e Gesso, na Secretaria de Estado de Saúde do GDF e o de Soldado de Primeira 

Classe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com prestação de 

serviço na ortopedia e gesso, seriam, sim, acumuláveis, porquanto próprios de 

profi ssional da saúde e, no caso do impetrante, observam a compatibilidade de 

horários. Ademais, alega que a Administração teria decaído do direito de rever 

sua situação funcional, pois que já acumula os referidos cargos há mais de duas 

décadas.

Destaca, ainda, que o processo administrativo instaurado em seu desfavor é 

nulo, por não ter atendido, de maneira satisfatória, aos princípios da legalidade e 

do contraditório, o que teria impossibilitado seu direito à ampla defesa.

Ainda com relação às funções exercidas, reitera ser constitucionalmente 

autorizada a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas de 

profi ssionais de saúde, bem assim que o cargo de Auxiliar Operacional de 

Serviços Diversos – Ortopedia e Gesso (ou Técnico em Gesso) encontra-se 

regulamentado na Lei Distrital n. 3.320/2004, norma estrutural da carreira de 

Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal.

Ressalta, por fi m, a consumação da decadência prevista no art. 54 da Lei 

n. 9.784/1999, tendo em vista que acumulou os mencionados cargos desde 

07/04/1994.

Requer, por isso tudo, o conhecimento e o provimento do presente recurso 

ordinário.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Distrito Federal (fl s. 391 a 394), 

defendendo a manutenção integral do acórdão impugnado.

O Ministério Público Federal, pela ilustre Subprocuradora-Geral da 

República Darcy Santana Vitobello, manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso, conforme o parecer de fl s. 418 a 424, resumido nos seguintes termos:

Processo administrativo disciplinar. “Auxiliar de Saúde” do Distrito Federal. 

Demissão. Cumulação de cargos não privativos de profissionais de saúde. 
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Observância do devido processo legal. Insurgência quanto ao mérito administrativo. 

Impossibilidade de exame pelo Poder Judiciário. Precedentes desse e. STJ. Pelo não 

provimento do recurso ordinário. (fl . 418).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): A presente irresignação não 

merece prosperar.

Com efeito, a teor do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009, a concessão 

da segurança – e, por extensão, o êxito do recurso ordinário interposto contra o 

acórdão que a denega – pressupõe ilegalidade ou abuso de poder, violadores de 

direito líquido e certo da parte impetrante.

No caso, nenhum desses pressupostos restou evidenciado.

Com efeito, a questão de fundo está em saber se os cargos de Soldado 

de Primeira Classe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (com 

prestação de serviço na ortopedia e gesso) e de Auxiliar Operacional de Serviços 

Diversos – Ortopedia e Gesso – da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal seriam, ou não, privativos de profi ssional de saúde, com profi ssões 

regulamentadas, de modo a permitir a acumulação fundada no art. 37, XVI, da 

Constituição Federal.

Para a Corte de origem, à luz da Lei Maior, a regra é a da impossibilidade 

de acumulação de cargos e, embora tal regramento comporte exceções, o caso do 

impetrante não se amoldaria a nenhuma delas. Daí a conclusão do relator, bem 

expressa nos seguintes excertos do acórdão recorrido:

Dessarte, do supramencionado dispositivo [Art. 37, XVI, da CF] emerge a 

certeza de que a cumulação constitui meio de exceção à regra geral, sendo 

admitida somente nas hipóteses expressamente previstas pelo legislador 

constituinte, visando resguardar os princípios da moralidade e da eficiência 

administrativas.

Com efeito se a possibilidade de percepção cumulada de proventos e 

vencimentos anteriormente não era admitida, atualmente infere o regramento 

constitucional que prevê os casos acima especifi cados, emergindo a necessidade 

de compatibilidade de horários. (sic)

Posto isso, resta patente que o apelante efetivamente não se enquadra em 

nenhuma das exceções à regra geral da inacumulatividade de cargos públicos e 
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de proventos com vencimentos. E, embora sendo servidor público, detentor de 

um cargo militar - Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal - e que exerce o 

cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (AOSD - Ortopedia e Gesso), 

na Secretaria de Saúde do GDF, denota de modo inexorável que os cargos não se 

emolduram às regras que viabilizam acumulação de cargos públicos. (fl . 292)

Ora, da hipótese verifi ca-se que o Impetrante exerce um cargo na Secretaria de 

Saúde do Distrito Federal, como auxiliar de serviços operacionais diversos (AOSD 

- Ortopedia e Gesso) e outro na PMDF - Soldado de Primeira Classe, prestando 

serviço na Policlínica, como Auxiliar de Gesso.

Contudo, para o ingresso no primeiro cargo não há necessidade de 

comprovação de diploma de curso universitário de médico ou formação em curso 

técnico de nível médio.

Na verdade, ressai da Lei n. 3.320/2004 que, para a investidura no cargo acima 

citado, basta que o candidato prove a conclusão do curso de nível fundamental, 

nos termos de seu art. 4º, inc. III, donde se conclui que não há necessidade de 

conhecimento específi co para a ocupação do cargo, podendo ser ocupado por 

qualquer pessoa que comprove a aprovação no nível básico, conforme dito. Não 

se trata, pois, de cargo ou emprego privativo de profi ssional de saúde, o que 

sobressai a violação da norma.” (fl . 294)

Para combater esse fundamento, pondera o recorrente que “o cargo de 

AOSD – Ortopedia e Gesso (ou Técnico em Gesso), encontra sua regulamentação na 

Lei Distrital 3.320/2004, que reestrutura a carreira Assistência Pública à Saúde 

do Distrito Federal” (fl . 351), transcrevendo, a tal propósito, os artigos 2º e 3º 

desse diploma (fl s. 351 a 352). O principal argumento que apresenta é o de que, 

por força do disposto no art. 3º, parágrafo único, “... para ingresso na carreira de 

Auxiliar de Saúde é necessário que o servidor realize curso de formação específi ca, sem 

o qual não poderá exercer a atividade” (fl . 352).

Convém transcrever o que dispõe o art. 3º, parágrafo único, da Lei Distrital 

n. 3.320/2004:

Art. 3º O ingresso na carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal 

far-se-á no padrão I da 3ª classe dos cargos de especialista em saúde e de técnico 

em saúde, e no padrão I da classe única do cargo de auxiliar de saúde, mediante 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único. O candidato aprovado no concurso público de que trata o 

caput, dependendo da especialidade, deverá cumprir programa de formação 

inicial, com duração máxima de três meses, conforme regulamentação.

Como se vê, tal preceptivo, só por si, não autoriza a conclusão do recorrente 

quanto a se achar regulamentado o ofício de Técnico em Gesso (imobilização 
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ortopédica), sendo certo que pretendida acumulação, repita-se, só poderá ocorrer 

em relação a cargos ou empregos privativos de profi ssionais de saúde, com 

profi ssões regulamentadas. Assim o diz a Constituição, por seu art. 37, XVI, ‘c’, 

que ora se reproduz:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no 

inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científi co;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profi ssões regulamentadas;

Assomam, então, os dois principais obstáculos à pretensão do recorrente: 

embora insista em que o cargo por ele ocupado na Secretaria de Saúde do 

DF atenderia às exigências constitucionais, o que a norma constitucional 

impõe é que os dois cargos acumuláveis sejam, a um só tempo, (a) privativos de 

profi ssionais de saúde e que (b) tenham suas profi ssões regulamentadas.

Ao contrário dos integrantes do Quadro de Ofi ciais Bombeiros Militares 

de Saúde, de que cuida o art. 11, § 3º, do Estatuto do Corpo de Bombeiros 

do Distrito Federal, aprovado pela a Lei Federal n. 7.479, de 2 de junho de 

1986, não se pode presumir que o posto de Soldado Bombeiro Militar seja “cargo 

privativo de profi ssional de saúde”, ainda que seu ocupante, como sucede com o 

impetrante, exerça, na caserna, atividade ligada à área da saúde.

Para além disso, é fato que a profissão de Técnico em Imobilização 

Ortopédica (desempenhada pelo servidor recorrente), ainda não se acha 

regulamentada. Não se desconhece, é verdade, a existência do Projeto de Lei 

n. 1.681/1999, que “regula o exercício da Profi ssão de Técnico em Imobilização 

Ortopédica e dá outras providências”, ainda em tramitação na Câmara dos 

Deputados. Mas é exatamente a existência desse PL que autoriza a conclusão 

de que a profi ssão, até que seja regulada por lei, não preenche a exigência 

constitucional. Eis, portanto, outra razão a impedir a concessão da segurança.

Passo seguinte, agora no que concerne à alegação de decadência no agir 

do gestor que fez cessar a questionada acumulação (a teor do art. 54 da Lei n. 

9.784/1999), há entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que, 

por se tratar de relação continuada, não decai a Administração Pública do poder/
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dever de adotar procedimento de verifi cação de acumulação inconstitucional de 

cargos públicos. Nesse sentido, dentre outros, vão os seguintes precedentes:

Administrativo. Processual Civil. Mandado de segurança. Servidor público. 

Acumulação ilegal de cargos públicos. Demissão. Prescrição da pretensão 

punitiva. Não ocorrência. Cerceamento de defesa não confi gurada. Princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Ofensa. Inexistência. Nulidade do ato de 

redistribuição do cargo público federal. Matéria que não é objeto da impetração. 

Exame. Impossibilidade. Decadência do direito de impetração. Necessidade de 

dilação probatória. Litispendência. Segurança denega.

1. A acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, 

XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, 

motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer 

tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/1990.

2. É fi rme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 

“atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo” (ADI 

1.247 MC, Rel. Min. Celso de Mello, STF, Tribunal Pleno, DJ 8/9/1995).

[...]

7. Segurança denegada. Custas ex lege. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

(MS 20.148/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 

11/09/2013, DJe 18/09/2013)

Processual Civil. Agravo regimental em agravo em recurso especial. 

Acumulação ilegal de cargos públicos. Decadência da autotutela administrativa. 

Não ocorrência. Precedentes do STJ. Agravo regimental não provido.

[...]

2. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 11 

de setembro de 2013, no julgamento do Mandado de Segurança n. 20.148/

DF, na relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, fi rmou a compreensão de que 

a Administração não perde, pelo decurso de prazo, a possibilidade de adotar 

procedimento para rever ilegal acumulação de cargos públicos.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 498.224/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 18/02/2015)

Processual Civil e Administrativo. Servidor público. Professor. Cumulação 

de cargos. Decadência. Não ocorrência. Acórdão alicerçado em fundamento 

constitucional e infraconstitucional. Inexistência de recurso extraordinário ao 

STF. Súmula 126 do STJ. Alínea “c” do permissivo constitucional. Dissídio não 

confi gurado.
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1. Hipótese em que o recorrente pretende ver reconhecido o direito 

de permanecer no cargo de professor, com jornada de trabalho de 40 horas 

semanais, continuando a receber proventos de aposentadoria de forma integral, 

por ter se aposentado em outro cargo de professor, com a mesma carga horária.

2. Não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em adotar 

procedimento para equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, uma vez 

que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. 

Precedente do STJ.

[...]

7. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.400.398/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

Por fim, cumpre examinar a alegação de nulidade do subjacente processo 

administrativo. Segundo o impetrante, “... o procedimento administrativo 

que resultou na demissão é nulo de pleno direito na medida em que se distancia 

da fi nalidade para a qual foi criado, haja vista que a portaria que determina a 

abertura de processo administrativo disciplinar contra o servidor estabelece como 

fi nalidade apurar má-fé na acumulação de cargos” (fl . 436), porém, ainda segundo o 

recorrente, “... o referido processo administrativo tomou outra direção na medida em 

que, ora analisava a possibilidade de acumulação de cargos por militar, ora analisava 

a licitude da acumulação dos cargos exercidos pelo impetrante em função do requisito 

constitucional de que o cargo privativo de profi ssional de saúde deverá ser exercido em 

profi ssão regulamentada” (sic. fl . 346 e 347). Daí a conclusão a que chega:

Este desvirtuamento da fi nalidade do processo administrativo instaurado em 

desfavor do impetrante macula de nulidade todo o procedimento, na medida 

em que não atende de maneira satisfatória aos princípios da legalidade e do 

contraditório, impossibilitando ao impetrante o exercício de sua ampla defesa” (fl . 

348).

Essa argumentação, por sinal, é reiteração da tese veiculada na peça exordial 

(fl s. 4 a 7).

Ao cuidar da questão, a Corte Distrital não vislumbrou a aventada 

nulidade. A esse respeito, colho da fundamentação do acórdão recorrido o 

seguinte excerto:

Noutro norte, não verifico o alegado desrespeito à ampla defesa e ao 

contraditório.
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Isso porque ressai dos autos que no processo administrativo, iniciado com a 

cientifi cação do impetrante (fl . 24), foi efetivamente exercido o direito de defesa, 

tanto que consta à fl . 52, depoimento na Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar.

Além disso, após parecer da Assessoria Jurídica, o Secretário-Adjunto de Saúde 

oportunizou ao impetrante a opção de escolha de um dos cargos que ocupava 

mas, ao invés de se manifestar sobre isso, resolveu recorrer (fl s. 149/159), [recurso] 

a que se negou provimento, tendo sido enviado ao Governador do Distrito 

Federal, que acolheu a manifestação da referida assessoria e aplicou-lhe a pena 

de demissão em 19.01.2012.

Reputo conveniente trazer à colação excerto do parecer da e. Viceprocuradora-

Geral de justiça que passam a integrar as presentes razões de decidir, in verbis:

Não se observa, assim, a violação ao direito à ampla defesa ou 

ao contraditório, pelo contrário, antes da efetiva demissão, o processo 

tramitou por vários anos com a ciência do servidor, onde apresentou defesa 

e recurso.

Além disso, a Administração se preocupou em verifi car a ilicitude da 

acumulação em diversas oportunidades,- com suas assessorias jurídicas, as 

quais manifestaram-se sempre pela ilicitude da acumulação.

Desse modo, o impetrante não demonstrou a existência de prejuízo à 

sua defesa, restando improcedente sua alegação de nulidade do processo 

administrativo. Até porque, segundo jurisprudência assentada do Superior 

Tribunal de Justiça, “o indiciado se defende dos fatos contra ele imputados, 

não importando a classifi cação legal inicial, mas sim a garantia da ampla, 

defesa e do contraditório. Por. isso, a modificação na tipificação das 

condutas pela Autoridade Administrativa não importa nem em nulidade do 

PAD, nem no cerceamento de defesa.

(fl s. 297 e 298).

Ora, o cotejo entre esses fundamentos do acórdão recorrido e a 

argumentação tecida na peça recursal – que, no ponto, é mera reiteração da 

exordial – revela-se sufi ciente para demonstrar que o recorrente não cuidou de 

impugnar, de modo específi co, os fundamentos do acórdão que busca reformar, 

em claro desalinho com o princípio da dialeticidade, impedindo, nesse tópico, o 

conhecimento do inconformismo.

Nesse sentido, dentre outros, afl oram os seguintes precedentes:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de 

segurança. Ausência de impugnação específi ca dos fundamentos do acórdão 
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recorrido. Inobservância do princípio da dialeticidade. Não conhecimento. 

Princípio do duplo grau de jurisdição não violado.

1. O recurso ordinário em mandado de segurança, como espécie recursal 

que é, reclama, para sua admissibilidade, a fiel observância do princípio da 

dialeticidade, impondo-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e 

clareza, os erros - de procedimento ou de aplicação do direito - que justifi cam a 

reforma do acórdão recorrido, não bastando, para isso, a simples insatisfação com 

a denegação da ordem.

2. O não conhecimento do recurso ordinário por falta de impugnação dos 

fundamentos do acórdão recorrido não viola o princípio do duplo grau de 

jurisdição. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 46.659/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

28/08/2017)

Processual Civil e Administrativo. Professora estadual. Efetivação concedida 

pela Lei Complementar Estadual 100/2007. Inconstitucionalidade reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal. Desligamento do serviço público. Autoridade 

coatora. Governador do Estado de Minas Gerais. Ilegitimidade. Ato coator 

praticado por autoridade diversa. Fundamento autônomo não atacado. 

Defi ciência na fundamentação. Súmula 283 e 284 do STF.

1. Cuida-se, na origem, de Mandando de Segurança impetrado contra ato 

do Governador do Estado de Minas Gerais objetivando a reintegração da parte 

recorrente ao cargo público de Professora de Educação Básica, em face de sua 

estabilidade.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o recorrente apontar, 

com transparência e objetividade, os fundamentos que entende sufi cientes para 

reformar a decisão impugnada, respeitando a sua pertinência temática com a 

decisão atacada, sob pena de não conhecimento do inconformismo.

3. Nesse contexto, verifi ca-se que a Corte de origem denegou a segurança 

por entender que “o ato foi realizado pela Secretaria de Estado de Educação, 

consoante se verifi ca da publicação do Diário Ofi cial daquela data, o que revela a 

ilegitimidade passiva da Autoridade apontada como coatora” (fl . 326, e-STJ).

4. Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é 

apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por 

analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a defi ciência na motivação 

e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

5. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 55.046/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

19/12/2017)
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Em suma, e já encerrando o exame da totalidade da pretensão recursal do 

autor, não se descortina, no acórdão recorrido, erro a ser reparado nesta superior 

instância revisora.

Ante o exposto, conheço em parte do presente recurso ordinário e, nessa 

extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 48.388-SC 

(2015/0122451-5)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Rosimeire Celestino Rosa

Recorrente: Aline Lucia Baroni

Advogados: Luiz Darci da Rocha e outro(s) - SC001188

Ana Helena de Souza - SC034148

Recorrido: Estado de Santa Catarina

Procurador: Vitor Antonio Melillo e outro(s) - SC007853

EMENTA

Administrativo. Servidores públicos estaduais de Santa Catarina. 

Regime jurídico próprio. Licença à gestante. Contagem para efeitos 

de estágio probatório e aquisição da estabilidade. Impossibilidade.

1. Em razão do modelo federativo adotado pela vigente 

Constituição Federal, cabe à União legislar unicamente sobre o 

regime jurídico dos servidores a ela vinculados (CF, art. 61, § 1º, II, 

‘c’), pelo que não parece razoável admitir que o regime jurídico da 

Lei n. 8.112/1990 seja, por decisão judicial, estendido aos Estados-

membros e seus respectivos agentes, sob pena de inaceitável violação 

do princípio federativo.
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2. O legislador catarinense, em harmonia com a garantia 

constitucional, reconheceu à gestante o direito de licença para repouso, 

de onde sua expressa inserção no respectivo estatuto dos servidores 

estaduais (Lei Estadual n. 6.745/1985). Entretanto, por expressa 

opção do mesmo diploma doméstico, dita licença não terá seu tempo 

fi ctamente considerado para fi ns de estágio probatório e de efetivação 

no cargo ocupado pela servidora gestante.

3. Não se pode, à míngua de amparo legal, chancelar judicialmente 

a dispensa do efetivo labor nos três anos necessários à aferição dos 

requisitos ensejadores da efetivação ou estabilidade no serviço público 

estadual.

4. Recurso ordinário não provido.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, por maioria, 

vencidos os Srs. Ministros Relator e Benedito Gonçalves (voto-vista), negar 

provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, em ordem a manter 

incólume o acórdão recorrido, no passo em que denegar a segurança por falta de 

direito líquido e certo a favorecer a tese das impetrantes/recorrentes, nos termos 

do voto-vista do Sr. Ministro Sérgio Kukina, que lavrará o acórdão. Votaram 

com o Sr. Ministro Sérgio Kukina os Srs. Ministros Regina Helena Costa 

(Presidente) e Gurgel de Faria.

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

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 26.6.2018

RELATÓRIO

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

Ordinário interposto por Rosimeire Celestino Rosa e Aline Lucia Baroni, 

Auditoras Fiscais da Receita Estadual do Estado de Santa Catarina, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Cataria, em aresto assim 

ementado:
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Mandado de segurança. Estágio probatório. Afastamentos para licença-

gestação. Suspensão do processo avaliatorio. Estabilidade não alcançada. 

Inexistência do direito de participar de procedimento voltado à promoção 

funcional. Ordem denegada.

“Impossibilitada a avaliação do servidor no período de três anos a que se 

refere o art. 41, caput, da CR/1988, em decorrência de afastamentos pessoais, esse 

prazo deve ser prorrogado pelo mesmo período do afastamento ou licença, de 

modo a permitir a avaliação de desempenho a que se refere o cogitado comando 

constitucional (art. 41, § 4º, da CR/1988) (...)” (STJ - RMS n. 19.884/DF, rel. Min. 

Felix Fischer, j. em 8.11.2007). Como corolário tem-se que as impetrantes, por 

terem usufruído de licença-gestação durante o período do estágio probatório 

não chegaram a concluí-lo e, por isso, não gozam de estabilidade, não podendo, 

assim, almejar a participação em procedimento voltado à promoção funcional (fl s. 

114).

2. Em suas razões de insurgência, as recorrentes alegam que afastaram-se 

temporariamente do exercício das funções em razão de licença gestação durante 

o período do estágio probatório e, em consequência, não foram submetidas a 

todas as avaliações de desempenho, requisito necessário para a aquisição da 

estabilidade. Por esse motivo, foram impedidas de participar do Concurso 

de Progressão Funcional na Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, 

ao qual somente poderiam concorrer servidores estáveis. Nessas condições 

impetraram o presente writ, objetivando obter liminar que assegurasse o direito 

de se submeterem às avaliações de desempenho exigidas e, se aprovadas, fossem 

consideradas estáveis a fi m de participar do concurso em igualdade de condições 

com os demais Auditores Fiscais de Nível I.

3. A ordem pretendida foi denegada, ao argumento de que no período do 

estágio probatório faz-se necessário a avaliação do novel servidor, de forma que 

o afastamento para usufruir qualquer tipo de licença não pode ser considerado, 

porque nele incorreu a exigida avaliação funcional (fl s. 117).

4. No presente Recurso Ordinário relatam terem obtido medida liminar 

garantindo a participação na progressão funcional em condições de igualdade 

com os demais Auditores Fiscais da Receita Estadual, usufruindo dos efeitos 

financeiros condicionados à aquisição da estabilidade. Porém, não houve 

alteração da data nos registros funcionais, constando, para efeitos de estabilidade, 

o período a mais da licença maternidade, ou seja, ao invés de terem adquirido 

estabilidade em 1º.1.2014, como os demais colegas, adquiriram em 26.3.2014 e 

24.7.2014, respectivamente.
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5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre 

Subprocuradora-Geral da República Darcy Santana Vitobello, opinou pelo não 

provimento do recurso (fl s. 177/182).

6. Foi juntado pedido de Tutela Provisória às fl s. 185/265, no qual as 

Servidoras informaram que no dia 20 de janeiro de 2017, foi publicado no Diário 

Ofi cial do Estado de Santa Catarina nova promoção na carreira de Auditor Fiscal 

da Receita Estadual (Portaria n. 4, de 18/01/2017, anexa). Ocorre que, novamente, 

as recorrentes foram preteridas no Concurso de Promoção (do nível II para o nível 

III) unicamente porque a Administração consignou no Sistema SIGRH (Sistema 

Integrado de Recursos Humanos) data incorreta da promoção do nível I para o 

nível II (fl s. 188). Como pedido, requereram a alteração de seus registros para 

que conste como termo inicial do nível II da carreira a data de 1º.1.2014, 

como ocorreu com os demais integrantes da carreira, e a suspensão da decisão 

recorrida, que denegou a ordem.

7. Em decisão de fl s. 267/271, deferi a tutela de efi cácia imediata, para 

que lhes fossem assegurados os efeitos da primeira promoção, em condições 

de igualdade com os demais Auditores, com o termo de início no nível II da 

carreira em 1º.1.2014 e para que promovam a correção do registro do tempo de 

serviço de ambas as Servidoras no nível II para início em 1º.1.2014.

8. Em síntese, é o relatório.

VOTO VENCIDO

Ementa: Administrativo. Direitos humanos. Proteção ao 

nascituro. Servidor público. Auditoras estaduais. Licença-maternidade. 

Gozo durante o estágio probatório. Discussão acerca da suspensão da 

contagem do prazo para adquirir estabilidade. Omissão do Estatuto 

dos Servidores do Estado de Santa Catarina. Licença gestante. 

Direito social autoaplicável. Possibilidade de aplicação analógica da 

Lei 8.112/1990. Art. 20 da Lei 8.112/1990. Hipóteses de suspensão 

da contagem do prazo do estágio probatório. Licença maternidade 

excluída do rol. Princípio da legalidade e da hermenêutica. 

Impossibilidade da Administração criar exceções. Recurso ordinário 

das servidoras a que se dá provimento.
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1. A controvérsia reside em saber se as Servidoras, que estavam 

em licença gestante durante o período do estágio probatório, adquirem 

estabilidade ainda que não tenham sido submetidas à avaliação 

períodica em razão de sua ausência.

2. Esta Corte decidiu ser possível a aplicação, por analogia, da 

Lei 8.112/1990 à Servidor Público Estadual na hipótese em que o 

ordenamento jurídico estadual for omisso acerca de direito de cunho 

constitucional autoaplicável (RMS 46.438-MG, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 19.12.2014).

3. Tratando-se a licença gestante de Direito Social autoaplicável 

e sendo a Lei Catarinense 6.745/1985 (Estatuto do Servidor Público 

do Estado de Santa Catarina) omissa quanto ao tema, é possível a 

aplicação analógica da Lei 8.112/1990.

4. O legislador especifi cou, no art. 20, § 5º da Lei 8.112/1990, as 

hipóteses que suspendem a contagem do prazo do estágio probatório, 

onde não consta a licenças à gestante. Sendo assim, submetida a 

Administração ao Princípio da Legalidade e não sendo prevista a 

licença maternidade nas hipóteses de suspensão do prazo do estágio 

probatório, não é possível à Administração fazê-lo por vontade própria.

5. Segundo o princípio de hermenêutica jurídica, não pode o 

intérprete criar ressalvas onde a lei não o faz, uma vez que as exceções 

devem ser interpretadas restritivamente (REsp 643.342/PE, Rel. Min. 

Gilson Dipp, DJ 11.9.2006).

6. Em Parecer emitido pela Câmara Nacional de Uniformização 

de Entendimentos Consultivos, a AGU instruiu a Orientação 

Normativa CNU/CGU/AGU n. 3, de 17.8.2016, na qual ressaltou 

que não se protege a maternidade, a criança e a família sujeitando as 

mulheres gestantes, quando do retorno à atividade, a alguma sanção, 

ônus ou prejuízo funcional. Suspender o prazo do estágio probatório e 

adiar a aquisição da estabilidade para as mulheres signifi ca contrariar o 

art. 6º da Constituição. Signifi ca, portanto, a imposição de tratamento 

discriminatório às mulheres (artigo 5º, CF/1988) e intromissão 

indevida no planejamento familiar (§ 7º, art. 226, CF/1988).

7. Portanto, as recorrentes fazem jus à estabilidade em condições 

de igualdade com os demais Auditores.
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8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Ordinário, para 

que a estabilidade adquirida pelas recorrentes, bem como a promoção 

para o Nível II, tenham efeitos a partir de 1º.1.2014.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. A controvérsia 

reside em saber se as Servidoras, que estavam em licença gestante durante o 

período do estágio probatório, adquirem estabilidade ainda que não tenham 

sido submetidas à avaliação períodica em razão de sua ausência.

2. Inicialmente, verifi ca-se que a Lei Catarinense 6.745/1985 (Estatuto 

do Servidor Público do Estado de Santa Catarina) é omisso quanto ao tema. 

Questiona-se, então, a possibilidade da aplicação analógica da Lei 8.112/1990.

3. Esta Corte decidiu ser possível a aplicação, por analogia, da Lei 

8.112/1990 à Servidor Público Estadual na hipótese em que o ordenamento 

jurídico estadual for omisso acerca de direito de cunho constitucional autoaplicável 

(RMS 46.438-MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.12.2014).

4. A licença gestante encontra-se protegida pelo art. 7º, XVIII da CF, 

tratando-se de Direito Social autoaplicável. Portanto, é cabível a aplicação, por 

analogia, do Estatuto dos Servidores Públicos Federais ao presente caso.

5. O art. 20, § 4º da Lei 8.112/1990 elenca as hipóteses em que o Servidor 

em estágio probatório pode se afastar do serviço:

a) por motivo dc doença cm pessoa da família:

b) por motivo dc afastamento do cônjuge ou companheiro:

c) para o serviço militar:

d) para atividade política:

e> para exercício de mandato eletivo:

f ) para estudo ou missão no exterior:

g) para participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País:

h) para participar dc curso dc formação decorrente de aprovação em concurso 

para outro cargo na Administração Pública Federal.

6. Verifi ca-se que a licença maternidade não consta no rol. Sendo assim, 

submetida a Administração ao Princípio da Legalidade – a Administração 

Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei – e não sendo prevista a 

licença maternidade nas hipóteses de suspensão do prazo do estágio probatório, 

não é possível à Administração fazê-lo por vontade própria.
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7. Ademais, segundo o princípio de hermenêutica jurídica, não pode o intérprete 

criar ressalvas onde a lei não o faz, uma vez que as exceções devem ser interpretadas 

restritivamente (REsp 643.342/PE, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 11.9.2006).

8. É importante destacar que, na qualidade de direito fundamental, a 

licença à gestante deve ser objeto de interpretação que amplie o seu âmbito de 

proteção à família e à criança. Entendimentos contrários induzem à imposição 

de tratamento discriminatório e intromissão indevida no planejamento familiar, 

de forma a ferir a dignidade da mulher e a igualdade de gênero.

9. O STF, no RE 658.312/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 10.2.2015, 

afi rmou que a igualdade entre os gêneros, estabelecido no art. 5º, I da CF, é 

um direito fundamental, cláusula pétrea de nosso ordenamento. Nesse voto há 

citação do trecho do julgamento do Ministro Ives Granda Martins Filho no RR 

121100-07.2010.5.13.0026, DJ 1º.3.2012, o qual peço vênia para citar:

Ressalte-se que o maior desgaste natural da mulher trabalhadora, 

em comparação com o homem, dada a diferente compleição física, não foi 

desconsiderado pelo Constituinte de 1988, que garantiu, por exemplo, diferentes 

condições para a obtenção da aposentadoria para homens e mulheres, bem 

como previu períodos distintos de licenças maternidade e paternidade (CF, art. 7º, 

XVIII e XIX; art. 201, § 7º, I e II; ADCT, art. 10, § 1º).

Assim é que a própria Constituição da República, tendo em mira o 

estabelecimento de uma igualdade material, em detrimento de uma igualdade 

meramente formal, estabeleceu algumas diferenças entre os sexos. Logo, com o 

objetivo precisamente de concretizar o princípio albergado no inciso I do art. 5º 

da CF, devem-se tratar desigualmente homens e mulheres, na medida das suas 

desigualdades.

É justamente dentro desse conceito de igualdade material que se insere a ideia 

de concessão de vantagens específi cas às trabalhadoras do sexo feminino, em 

função de suas circunstâncias próprias, como é o caso do intervalo de 15 minutos 

antes de iniciar uma jornada extraordinária de que trata o art. 384 da CLT.

Deve ser observado, por outro lado, que o Pleno desta Corte 

Superior, apreciando incidente de inconstitucionalidade (cfr. TST-IIN-

RR-1.540/2005-046-12-00.5), concluiu que o art. 384 da CLT foi recepcionado 

pela Constituição de 1988, entendendo que a razão de ser do referido dispositivo 

legal é a proteção da trabalhadora mulher, fi sicamente mais frágil que o homem 

e submetida a um maior desgaste natural em face da sua dupla jornada de 

trabalho, o que justifica o tratamento diferenciado da mulher em termos de 

jornada de trabalho e período de descanso (DEJT, 9/3/12).
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10. A licença à gestante é gozada apenas pelas mulheres e adiar a aquisição 

da estabilidade em função desse benefício, signifi ca a imposição de tratamento 

discriminatório e intromissão indevida no planejamento familiar (art. 226 § 7º 

da CF/1988).

11. Esse tema já foi debatido pela Advocacia Geral da União – AGU, que 

emitiu Parecer que originou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU n. 3, 

de 17.8.2016, assim ementada:

Ementa:

Constitucional. Direitos fundamentais. Administrativo. Servidor público. 

Estágio probatório (art. 41. CMH 7. e § 4º da Constituição Federal) Hipóteses 

de suspensão (art. 20. § 4º e 5º da Lei n. 8.112*0). Licença-gestante. Adotante e 

licença paternidade (art. 207 a 210. Lei n. 8.112 90). Efetivo exercício (art. 102. VIL 

“a”. Lei n. 8.112/00). Legalidade administrativa. Fundamentos para a reforma do 

atual entendimento adotado pela Consultoria-Geral da União nos Pareceres n. 79 

2011 DECOR/CGU/AGU. n. 18/201 l/CGU/AGU. e n. 10/2011/MC A/CGU/AGU.

I. O legislador especifi cou, no art. 20. § 5º da Lei n. 8.112/1990. as hipóteses 

que suspendem a contagem do prazo dos 3 (três) anos do estágio probatório, 

onde não constam as licenças à gestante, ao (à) adotante c à paternidade. A mera 

existência desse rol. no art. 20. § 5º da Lei n. 8.112/1990. demonstra de forma 

sufi ciente que a premissa defendida pelos Pareceres que se pretende revisar (a 

dc que apenas os servidores cm atividade dc fato podem ser alvo de avaliação 

durante o estágio probatório, sob pena de suspensão do prazo) está equivocada.

II. Não estando expressamente previstas no art. 20. § 5º da Lei n. 8.112 90. as 

licenças à gestante, ao (à) adotante e à paternidade não devem ser consideradas 

causas suspensivas do prazo examinado, razão porque, sendo o afastamento o 

exercício regular de um direito, há que se considerar período justifi cado de forma 

sufi ciente nas avaliações feitas pela Comissão constituída para essa fi nalidade. 

Além disso, as licenças à gestante, ao (à) adotante e à paternidade foram prescritas 

como efetivo exercício para todos os efeitos (art. 102. VIL “a”. Lei n. 8.112/1990).

III. A Administração Pública está submetida ao principio da legalidade c. 

portanto, a suspensão do estágio probatório, por se tratar de medida restritiva 

de direito, não pode ser interpretada ampliativamente pelo administrador, a fi m 

de se estender a hipóteses não previstas cm lei que sejam capazes de gerar a 

suspensão do período de avaliação e. consequentemente, postergar a aquisição 

de direitos pelo servidor.

IV. As licenças à gestante. à(ao) adotante e a licença paternidade são direitos 

fundamentais assegurados pela Constituição. Dessa forma, a interpretação da 

legislação infraconstitucional (da Lei n. 8.112/1990) deve ser sempre no sentido 

de dar a máxima efetividade às licenças em questão, afastando qualquer 
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entendimento que signifi que que o seu pleno usufruto possa trazer prejuízos 

(pessoais, funcionais, etc.) ao seu titular (mãe, pai ou adotante). Na qualidade 

de direitos fundamentais, também obrigam os Podcres Públicos a criar, 

executar e manter uma série de normas, órgãos e procedimentos para a sua 

efetiva realização, de modo que é dever da Administração Pública criar todas as 

condições para que os atos e procedimentos dc avaliação de estágio probatório 

sejam efetivados sem que isso implique restrições ao pleno desfrute das licenças 

à gestante, ao (à) adotante e à licença paternidade.

V. O Estado brasileiro está inserido em um sistema supranacional de proteção 

dos direitos das mulheres, especialmente contra todo tipo de discriminação, 

e que dão específica importância às questões relacionadas ao ambiente de 

trabalho. É justamente dentro desse contexto, nacional e supranacional, que o 

Estado brasileiro deve atuar com vistas à proteção, garantia e efetivação do direito 

fundamental à licença maternidade, em sua leitura constitucional mais ampla, 

como expressão da dignidade da mulher, da proteção da família e da criança e 

da efetiva igualdade de gênero. Compete, assim, à Administração Pública envidar 

todos os esforços para interpretar e aplicar as normas pertinentes (especialmente 

a Lei 8.112/1990) de modo a apreender o correto entendimento do signifi cado 

normativo do direito fundamental à licença à gestante, e. sendo necessário, 

modifi car e aperfeiçoar normas e procedimentos para tornar possível o seu mais 

amplo usufruto e impedir que esse exercício represente algum obstáculo ao gozo 

da licença e. portanto, ao livre desenvolvimento da personalidade feminina e à 

efetiva proteção da criança e de sua família.

VI. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 658.3 I2’SC. afirmou que a 

igualdade entre os gêneros é um direito fundamental, cláusula pétrea de nosso 

ordenamento. A licença à gestante é uma licença gozada apenas pelas mulheres 

e. de fato. são inúmeras são as carreiras do serviço público cuja legislação prevê 

progressão ou benefícios apenas após a confirmação no estágio probatório. 

Suspender o prazo do estágio probatório e adiar a aquisição da estabilidade para 

as mulheres signifi ca a imposição de tratamento discriminatório às mulheres 

(artigo 5º CF/1988) e intromissão indevida no planejamento familiar ($ 7º art. 226. 

CF/1988).

VII. Revogação dos Pareceres n. 79/2011/DECOR/CGU’AGU. n. 182011/CGU/

AGlJ e n.” 10/2011/MCA/CGU’AGU. no que referem à licença à gestante, á licença 

ao lá) adotante e à licença paternidade, passando a vigorar o entendimento de 

que a licença gestante, a licença adotante e a licença paternidade (art. 207 a 210 

da Lei n. 8.112/1990) não suspendem a contagem do prazo do estágio probatório 

previsto no art. 41 da Constituição de 1988.

12. E não se protege a maternidade, a criança e a família sujeitando as mulheres 

gestantes, quando do retorno à atividade, a alguma sanção, ônus ou prejuízo funcional. 

Suspender o prazo do estágio probatório e adiar a aquisição da estabilidade para as 
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mulheres signifi ca contrariar o art. 6º da Constituição. Signifi ca, portanto, a imposição 

de tratamento discriminatório às mulheres (artigo 5º, CF/1988) e intromissão 

indevida no planejamento familiar (§ 7º, art. 226, CF/1988), diz o Parecer.

13. Portanto, as recorrentes fazem jus à estabilidade em condições de 

igualdade com os demais Auditores.

14. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Ordinário, para que a 

estabilidade adquirida pelas recorrentes, bem como a promoção para o Nível II, 

tenham efeitos a partir de 1º.1.2014. É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Administrativo. Recurso em 

mandado de segurança. Servidora pública estadual. Afastamento 

para gozo da licença maternidade. Direito constitucionalmente 

assegurado. Suspensão da contagem do prazo do estágio probatório. 

Não cabimento. Recurso em mandado de segurança provido, 

acompanhando o eminente relator.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Emerge dos autos que as recorrentes, 

na origem, pleitearam a concessão de segurança “para que seja: a) reconhecido 

o direito às avaliações de desempenho e à aquisição da estabilidade, na forma 

do artigo 41 da Constituição de 1988, do art. 27, XIII, da Constituição do 

Estado de Santa Catarina e do art. 43 da Lei Estadual n. 6.745, de 28/12/1985, 

que considera tempo de serviço público estadual, para todos os efeitos legais, o 

período de licença gestação; e b) seja assegurado o direito de participação no 

concurso de promoção em igualdade de condições com os demais Auditores 

Fiscais de Nível I, com preservação da antiguidade, evitando-se que sejam 

preteridas apenas em razão do exercício de direito constitucional à licença 

gestação” (fl . 19).

A liminar foi concedida “para assegurar a participação das impetrantes no 

concurso de promoção, em igualdade de condições com os demais concorrentes 

(Auditores Fiscais de Nível I), e, se nele obtiverem sucesso, a reserva de vagas, 

para ambas, no nível seguinte, na posição que deveriam ocupar caso não tivessem 

fruído as referidas licenças, fi cando os efeitos fi nanceiros da aludida promoção 

condicionados à obtenção da estabilidade, quando concluídas as avaliações de 

desempenho para tanto necessárias” (fl . 86).
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Ao denegar a segurança, o acórdão a quo adotou a seguinte fundamentação 

(fl s. 116-118):

A estabilidade funcional dá-se somente depois de 3 (três) anos de exercício em 

cargo de provimento efetivo (art. 41, caput, da Constituição da República), prazo 

correspondente ao cognominado “estágio probatório”, que, in casu, não teria sido 

completado pelas impetrantes, mercê das licenças-gestação por elas usufruídas.

Enfatize-se que esse prazo trienal é conferido à Administração para que ela 

possa, por meio de Comissão Especial, avaliar o servidor objetivando aferir se, de 

fato, ele reúne os requisitos necessários para adquirir a estabilidade (§ 4º do art. 

41, CF).

[...]

É intuitivo, pois, que, sendo imperiosa a necessidade de avaliação do novel 

servidor pelo prazo constitucional de três anos, o período de afastamento 

para usufruir qualquer tipo de licença (como no caso dos autos) não pode ser 

considerado, porque nele inocorreu a exigida avaliação funcional.

Nesse sentido caminha a intelecção do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo 

do assentado no precedente que segue:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Avaliação de 

desempenho. Estabilidade. Aquisição. Efetivo exercício. Licença-médica. 

Suspensão. Insanidade mental. Exame. Pedido. Indeferimento. Legalidade. 

Comissão de avaliação. Estágio probatório. Relatório. Fundamentação 

sufi ciente. Legalidade.

I - Impossibilitada a avaliação do servidor no período de três anos a 

que se refere o art. 41, caput, da CR/1988, em decorrência de afastamentos 

pessoais, esse prazo deve ser prorrogado pelo mesmo período do 

afastamento ou licença, de modo a permitir a avaliação de desempenho 

que se refere o cogitado comando constitucional (art. 41, § 4º, da CR/1988).

II - No caso em tela, o recorrente, agente de policia civil, no mencionado 

período de três anos, fi cou afastado do serviço pelo menos oito meses em 

virtude de licenças-médicas e de suspensão. Logo, igual período deve ser 

prorrogado o prazo de avaliação.

III - Dessa forma, considerando que o recorrente entrou em exercício em 

26/6/1999 e foi exonerado em 26/2/2003, não há que se falar que tenha 

adquirido o direito à estabilidade no cargo público.

[...] (RMS 19.884/DF, rel. Min. Felix Fischer, j. 8.11.2007 - destaquei)

Por outro lado, conquanto o anexo único do Decreto Estadual n. 153/03 

estabeleça que, na hipótese de afastamento do serviço para usufruir licença-

gestação, faz-se mister prévia convocação da servidora para realizar a avaliação 
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referente ao estágio probatório (fl . 104), tenho que tal enunciação não afasta 

a suspensão do curso do triênio constitucional, para efeito de aquisição da 

estabilidade, na senda do julgado antes reproduzido.

No presente recurso, as recorrentes reiteram as razões elencadas no 

mandado de segurança. Afirmam que embora a legislação estadual (Lei 

6.745/1985) não faça referência expressa de que o período de licença-gestação 

é considerado como de efetivo serviço, como previsto na legislação federal e 

também em legislações estaduais e municipais, é certo que referido afastamento, 

que tem matriz constitucional, é considerado pela doutrina e jurisprudência 

como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais e, como tal, não 

interrompe nem suspende o prazo aquisitivo da estabilidade. Salientam que a 

referida legislação considera as licenças remuneradas como tempo de serviço 

público estadual, para todos os efeitos legais, inclusive sem perda de direitos, 

razão pela qual, sendo a licença gestação uma licença remunerada, tem-se 

garantida a contagem do tempo de exercício, não cabendo as requerentes 

sofrerem prejuízo em seus direitos (até mesmo no tocante à promoção).

Antecipação de tutela deferida “para que lhes sejam assegurados os efeitos 

da primeira promoção, em condições de igualdade com os demais Auditores, 

com o termo de início no nível II da carreira em 1º.1.2014 e para que promovam 

a correção do registro do tempo de serviço de ambas as Servidoras no nível II 

para início em 1º.1.2014” (fl s. 270-271).

Na sessão ocorrida no dia 3/10/2017, o eminente relator, Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, mediante aplicação analógica da Lei 8.112/1990, 

deu provimento ao recurso ordinário, para que a estabilidade adquirida pelas 

recorrentes, bem como a promoção para o Nível II, tenha efeitos a partir de 

1º/1/2014.

Pedi vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em defi nir se o período em que servidora 

pública estadual afasta-se do serviço para usufruir licença-maternidade pode ou 

não ser considerado como de “efetivo exercício” para fi ns de estágio probatório e 

consequente aquisição da estabilidade funcional.

A teor do disposto no artigo 41 da Constituição Federal, a estabilidade do 

servidor público em cargo de provimento efetivo é adquirida após 3 (três) anos 

de efetivo exercício - prazo correspondente ao estágio probatório - e aprovação 

em processo de avaliação de desempenho. Confi ra-se:
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Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 

para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 

forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo 

de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 

disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 

fi cará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, 

até seu adequado aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação 

especial de desempenho por comissão instituída para essa fi nalidade. (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

Na lição do professor Hely Lopes Meirelles

Estágio probatório de três anos, terceira condição para a estabilidade, é o 

período de exercício do servidor durante o qual é observado e apurado pela 

Administração a conveniência ou não de sua permanência no serviço público, 

mediante a verifi cação dos requisitos estabelecidos em lei para a aquisição da 

estabilidade (idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, e dedicação ao 

serviço, efi ciência etc.) (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 

39. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 507).

Na mesma linha, Marçal Justen Filho ensina que

O estágio probatório destina-se a verifi car se o servidor é titular das condições 

necessárias a permanecer como servidor público titular de cargo de provimento 

efetivo. A seleção mediante concurso pode gerar escolhas distorcidas, pois as 

provas e o exame dos títulos não permitem avaliar a personalidade e as virtudes 

pessoas do indivíduo.
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O modo mais adequado de avaliar o sujeito é o acompanhamento de seu 

desempenho efetivo, no exercício das atribuições pertinentes ao cargo.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 12. ed. rev., atual. e 

ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 799).

Tem-se, assim, que durante o período denominado estágio probatório a 

Administração Pública visa avaliar, de forma concreta, a adaptação ao serviço e 

as qualidades do agente aprovado em concurso público, após a sua investidura 

em cargo de provimento efetivo.

Ocorre que se de um lado a Constituição Federal exige cumprimento 

de certo período de efetivo exercício para aquisição da estabilidade, por outro 

reconhece uma gama de direitos aos servidores em estágio probatório que 

somente podem ser fruídos com o afastamento do efetivo exercício do cargo. 

Como exemplo, cite-se a licença-maternidade (Artigo 39, § 3º, c/c 7º, XVIII, da 

Constituição Federal):

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração 

de cento e vinte dias;

[...]

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por 

servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 19, de 1998)

[...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 

7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei 

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 

exigir.

Conforme ensinamento de Hely Lopes Meirelles “Na Administração 

Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2013).
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Ainda segundo o mesmo autor “a legalidade, como princípio de 

administração, signifi ca que o administrador público está, em toda sua atividade 

funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e 

deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se 

à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso” (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013).

Na espécie, verifi ca-se que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado 

de Santa Catarina - Lei 6.745/1985, com a redação vigente à época, garantiu à 

servidora efetiva gestante o direito à licença para repouso pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias. Nada dispôs, contudo, acerca das hipóteses de suspensão 

do estágio probatório.

A ausência, assim, de previsão específi ca na legislação estadual acerca da 

matéria sub examine autoriza a aplicação analógica da Lei 8.112/1990 ao caso 

concreto.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte assegura a aplicação analógica da 

Lei 8.112/1990 - Estatuto do Servidor Público Federal - nas omissões presentes 

nos estatutos dos servidores estaduais e/ou municipais. A propósito: AgRg no 

REsp 1.576.667/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 17/3/2016; RMS 34.518/AC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 19/12/2012; RMS 30.511/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22/11/2010; RMS 15.328/RN, Rel. Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2/3/2009.

Nesse contexto, convém observar que a Lei 8.112/1990 (artigo 20, § 4º, c/c 

artigos 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96) garante aos servidores públicos em estágio 

probatório as seguintes licenças e afastamentos:

1 - por motivo de doença em pessoa da família;

2 - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

3 - para o serviço militar;

4 - para atividade política;

5 - para participar de curso de formação decorrente de aprovação em 

concurso para outro cargo na Administração Pública Federal;

6 - para exercício de mandato eletivo;
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7 - para estudo ou missão no exterior;

8 - para servir em organismo internacional de que o Brasil participe 

ou com o qual coopere.

Estabelece ainda tal normativo que o estágio probatório fi cará suspenso 

e será retomado a partir do término do impedimento, nas seguintes hipóteses 

(artigo 20, § 4º, c/c artigos 83, 84, § 1º, 86 e 96):

1 - por motivo de doença em pessoa da família;

2 - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

3 - licença para atividade política;

4 - afastamento para servir em organismo internacional de que o 

Brasil participe ou com o qual coopere;

5 - participação em curso de formação.

A leitura dos dispositivos acima elencados evidencia que a licença-

maternidade ou licença-gestação não se encontra elencada no rol de causas de 

suspensão do estágio probatório.

A propósito, a licença em comento é considerada como de efetivo exercício, 

nos ditames do artigo 102, VIII, “a”, da Lei 8.112/1990. Confi ra-se:

Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados 

como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 

[...]

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

No caso, revelam os autos que as servidoras - Aline Lúcia Baroni e 

Rosimeire Celestino Rosa - ingressaram no quadro da Secretaria de Fazenda 

Estadual no nível I da Carreira, entrando em exercício em 29/9/2010, marco 

inicial do estágio probatório. No curso deste, no entanto, usufruíram licença 

maternidade, afastando-se, por conseguinte, do exercício de suas funções. Sendo:

i) Aline Lúcia Baroni no período de 16/5/2011 a 11/11/2011;

ii) Rosimeire Celestino Rosa, de 6/1/2011 a 4/7/2011 e de 11/8/2013 a 

8/12/2013.
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A circunstância de tais afastamentos terem impossibilitado a Administração 

de realizar a avaliação de desempenho das servidoras, a meu sentir, não deve 

prejudicá-las no tocante ao cômputo do período de efetivo exercício exigido 

para aquisição da estabilidade, uma vez que se encontravam no exercício regular 

de um direito constitucionalmente assegurado.

Ademais, suspender o estágio probatório durante a licença à gestante 

signifi ca odioso tratamento discriminatório às mulheres, em fl agrante violação 

ao princípio da isonomia genérica (CF, artigo 5º, “caput”) e específi ca, entre 

homens e mulheres (CF, artigo 5º, II), além de intromissão inaceitável do 

Estado no planejamento familiar (CF, artigo 226, § 7º).

Nessa linha, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos da 

Advocacia Geral da União aprovou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU 

03 de 17/8/2016, segundo a qual o gozo da licença gestante, da licença adotante 

e da licença paternidade não implica a suspensão da contagem do prazo do 

estágio probatório previsto no artigo 41, § 4º, da Constituição Federal.

Com essas considerações, acompanho o eminente ministro relator para 

dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para que a 

estabilidade adquirida pelas recorrentes, bem como a promoção para o Nível 

II, tenha efeitos a partir de 1º/1/2014, observadas eventuais restrições legais e 

regulamentares.

É como voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se de recurso ordinário às fls. 

146/155, interposto por Rosimeire Celestino Rosa e Aline Lúcia Baroni contra 

acórdão proferido por maioria de votos dos integrantes do Grupo de Câmaras 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fl s. 

113/118), integrado pelo acórdão de fl s. 137/142, pelo qual se negou provimento 

aos embargos de declaração.

O acórdão recorrido guarda a seguinte ementa:

Mandado de segurança. Estágio probatório. Afastamentos para licença-

gestação. Suspensão do processo avaliatorio. Estabilidade não alcançada. 

Inexistência do direito de participar de procedimento voltado à promoção 

funcional Ordem denegada.
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“Impossibilitada a avaliação do servidor no período de três anos a que se 

refere o art. 41, caput, da CR/1988, em decorrência de afastamentos pessoais, esse 

prazo deve ser prorrogado pelo mesmo período do afastamento ou licença, de 

modo a permitir a avaliação de desempenho a que se refere o cogitado comando 

constitucional (art. 41, § 4o, da CR/1988) [...]” (STJ - RMS n. 19.884/DF, rel. Min. Felix 

Fischer, j. em 8.11.2007).

Como corolário tem-se que as impetrantes, por terem usufruído de licença-

gestação durante o período do estágio probatório não chegaram a concluí-lo e, 

por isso, não gozam de estabilidade, não podendo, assim, almejar a participação 

em procedimento voltado à promoção funcional. (fl . 114).

Pela decisão monocrática de fl s. 267/271, o Ministro Napoleão Maia 

Filho, na condição de Relator, deferiu tutela incidental provisória às recorrentes 

“... para que lhes sejam assegurados os efeitos da primeira promoção, em condições de 

igualdade com os demais Auditores, como termo de início no nível II da carreira em 

1º.1.2014 e para que promovam a correção do registro do tempo de serviço de ambas 

as servidoras no nível II, para início em 1º.1.2014” (fl s. 270/271).

Quanto ao mérito do recurso ordinário, a questão a ser solvida, como muito 

bem delimitada pelo i. Relator em seu voto, está em “... saber se as servidoras, que 

estavam em licença à gestante durante o período do estágio probatório, adquirem 

estabilidade ainda que não tenham sido submetidas à avaliação periódica em razão de 

sua ausência”.

Para o Relator, que dá provimento ao recurso, embora a lei local seja omissa 

quanto ao tema, a aplicação subsidiária da Lei Federal n. 8.112/1990, o Estatuto 

dos Servidores Públicos da União, autorizaria a conclusão de que “as recorrentes 

fazem jus à estabilidade em condições de igualdade com os demais Auditores”.

Também esse foi o entendimento externado pelo Ministro Benedito 

Gonçalves que, em laborioso voto-vista, apresentado na sessão ordinária 

desta Primeira Turma de 27 de fevereiro de 2018, acompanhou o relator para, 

igualmente, conceder a segurança.

Para melhor me acercar das nuances do caso, pedi vista dos autos e 

compartilho, doravante, as conclusões a que cheguei.

É o sucinto relatório.

Anuncio, de logo, que minha percepção do caso vai na mão contrária à do 

ilustrado relator.

De início, tenho que a hipótese não comporta aplicação subsidiária da Lei 

Federal n. 8.112/1990, como fator capaz de justifi car a reforma do acórdão 

recorrido.
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Efetivamente, tendo em conta o modelo federativo adotado pela vigente 

Constituição Federal, cabe à União legislar unicamente sobre o regime jurídico 

dos servidores a ela vinculados. Confi ra-se a letra constitucional:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 

aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 

forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fi xem ou modifi quem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria;

[...]

Logo, não parece razoável admitir que esse regime jurídico criado pela 

União fosse, por decisão judicial, estendido aos Estados-membros e seus 

respectivos agentes. A meu sentir, como antes ventilado, tal solução implicaria 

em inaceitável violação do princípio federativo.

Tendo-se em mira o caso concreto, bem se vê que a opção do legislador 

catarinense foi a de, em harmonia com a garantia constitucional, reconhecer 

à gestante o direito de licença para repouso, de onde sua expressa inserção no 

respectivo estatuto dos servidores estaduais (Lei Estadual n. 6.745/1985), com a 

seguinte redação:

Art. 62. Conceder-se-á licença:

[...]

III - para repouso à gestante;

Art. 70. À funcionária gestante é assegurada, mediante inspeção médica, 

licença com remuneração, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

§ 1º A licença poderá ser concedida a partir do início do oitavo mês de 

gestação, salvo no caso de parto prematuro.
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§ 2º Além da licença a que se refere este artigo, é assegurada à gestante, 

quando se fi zer necessário, licença para tratamento de saúde, antes ou depois do 

parto.

Art. 71. À funcionária gestante, a critério do órgão médico ofi cial, é assegurado 

direito à readaptação.

Entretanto, por expressa opção do mesmo diploma doméstico, dita licença 

não terá seu tempo fi ctamente considerado para fi ns de estágio probatório e 

de efetivação no cargo ocupado pela servidora gestante. Assim, à míngua de 

amparo legal, não se pode, como requerido na exordial, chancelar judicialmente 

a dispensa do efetivo labor das impetrantes nos três anos necessários à aferição 

dos requisitos ensejadores da efetivação ou estabilidade no serviço público 

estadual.

Noutros termos, para o legislador de Santa Catarina, encerrado o gozo da 

licença-gestante, retoma-se o curso natural do estágio probatório da servidora, 

destinado a aquilatar-lhe o desempenho frente às atribuições do cargo.

Por fi m, a Corte Estadual, ao decidir, teve o cuidado de fazê-lo em sintonia 

com precedente deste STJ, plenamente aplicável ao presente caso (RMS 19.884/

DF), assim ementado:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Avaliação de desempenho. 

Estabilidade. Aquisição. Efetivo exercício. Licença-médica. Suspensão. Insanidade 

mental. Exame. Pedido. Indeferimento. Legalidade. Comissão de avaliação. Estágio 

probatório. Relatório. Fundamentação sufi ciente. Legalidade.

I - Impossibilitada a avaliação do servidor no período de três anos a que se refere o 

art. 41, caput, da CR/1988, em decorrência de afastamentos pessoais, esse prazo deve 

ser prorrogado pelo mesmo período do afastamento ou licença, de modo a permitir 

a avaliação de desempenho a que se refere o cogitado comando constitucional (art. 

41, § 4º, da CR/1988).

II - No caso em tela, o recorrente, agente de polícia civil, no mencionado 

período de três anos, fi cou afastado do serviço pelo menos oito meses em virtude 

de licenças-médicas e de suspensão. Logo, por igual período deve ser prorrogado 

o prazo de avaliação.

III - Dessa forma, considerando que o recorrente entrou em exercício em 

26/8/1999 e foi exonerado em 26/2/2003, não há que se falar que tenha adquirido 

o direito à estabilidade no cargo público.

IV - É legal o indeferimento do pedido de exame de insanidade mental 

fundamentado no fato de que, há época dos fatos, o recorrente freqüentava 

curso em nível de pós-graduação e, no momento da avaliação, participava 
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de curso de habilitação para corretor de seguros, além de que se apresentava 

perante a comissão com a capacidade de entendimento preservada e o mérito 

do procedimento administrativo destinava-se à avaliação defi nitiva do seu perfi l 

durante o período experimental para o cargo de Agente de Polícia.

V - Encontra-se sufi cientemente motivada a conclusão do relatório que opinou 

pela não confirmação do recorrente no cargo de agente de polícia, vez que 

estribada não só nos relatórios mensais sobre o seu desempenho, mas também 

em atos por ele praticados durante o período de estágio, os quais resultaram 

diversas sindicâncias administrativas e processo-crime, punidos, respectivamente 

com quatro suspensões e uma condenação penal transitada em julgado.

Recurso ordinário desprovido.

(RMS 19.884/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 10/12/2007).

Ante o exposto, rogando vênia aos pares que me antecederam, ouso 

inaugurar respeitosa divergência, encaminhando meu voto no sentido de negar 

provimento ao presente recurso ordinário, em ordem a manter incólume o 

acórdão recorrido, no passo em que denegou a segurança por falta de direito 

líquido e certo a favorecer a tese das impetrantes/recorrentes.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.452.798-RJ (2014/0106452-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Municipio de Japeri

Advogado: Juliana Borba de Melo - PE021095

Recorrente: Município de Piraí

Advogado: Vinícius Peixoto Gonçalves - RJ150081

Recorrente: Municipio de Barra Mansa

Recorrente: Municipio de Volta Redonda/Prefeitura Municipal

Advogados: Carlos Roberto de Siqueira Castro - RJ020283

Diego Oliveira Barbati - RJ145873
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Recorrido: União

Recorrido: Município de Angra dos Reis

Advogado: André Gomes Pereira e outro(s) - RJ116487

Recorrido: Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Repr. por: Procuradoria-Geral Federal

EMENTA

Administrativo. Royalties de petróleo. Municípios. Instalações de 

embarque e desembarque de gás natural. City gates. Lei n. 12.734/2012. 

Efi cácia retroativa. Inexistência.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide da Lei n. 9.478/1997, 

consolidara o posicionamento de que “o direito à percepção de 

royalties pelos municípios onde se localizam instalações marítimas ou 

terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural 

está vinculado (limitado) à atividade de extração do recurso natural, 

não tendo a lei estendido a recompensa às demais etapas da cadeia 

econômica, entre elas a distribuição do produto já processado (city 

gates)” (AgRg no REsp 1.361.795/CE, Rel. Ministro Olindo Menezes, 

Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Primeira Turma, julgado 

em 27/10/2015, DJe 11/11/2015).

2. O dispositivo legal que, de forma indubitável, cria direito novo 

não encerra natureza apenas interpretativa.

3. Hipótese em que a nova redação dada pela Lei n. 12.734/2012 

aos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997 – de modo a 

considerar os pontos de entrega de gás canalizado como instalações 

de embarque e desembarque, para fi ns de pagamento de royalties 

aos municípios afetados por tais produções – implicou alterações 

que não possuem caráter meramente interpretativo a ensejar efi cácia 

retroativa ao novo preceito, mormente porque adotar tal interpretação 

acarretaria o desfazimento da orientação jurisprudencial até então 

fi rmada no seio do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário.

4. Recurso especial desprovido.
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ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Benedito 

Gonçalves, por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negar provimento ao 

recurso especial nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, que 

lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria (voto-vista) os 

Srs. Ministros Benedito Gonçalves (voto-vista), Sérgio Kukina e Regina Helena 

Costa (Presidente).

Brasília (DF), 19 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 7.5.2018

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelos Municípios de Japeri, Piraí, Barra Mansa e Volta 

Redonda, com fundamento na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

Administrativo. ANP. Interpretação da Lei 9.478/1997. City gates. Royalties do 

petróleo. Nada existe de irregular ou ilegal no critério fi xado pela Agência Nacional 

do Petróleo que, escorado em dados técnicos não considera os denominados city 

gates como estações de embarque e desembarque de gás natural. Não há no 

caso, coleta direta na região produtora. Desprovidos os apelos dos Municípios de 

Piraí Japeri, Barra Mansa e Volta Redonda, e a remessa necessária (fl s. 911).

2. Nas razões de seu Apelo Nobre, os recorrentes apontam, 

preliminarmente, violação do art. 535, I e II do CPC/1973, por entenderem que 

o acórdão recorrido não se manifestou sobre questões relevantes ao deslinde da 

controvérsia, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração. No mérito, 

alegam ofensa aos arts. 45, II, e 49 da Lei 9.478/1997; 19, parág. único do 

Decreto 1/1991; 7º da Lei 7.990/1989, regulamentada pelo Decreto 1/91, e Lei 

9.478/1997, regulamentada pelo Decreto 2.705/1998. Sustentam, em síntese, 

que fazem jus ao recebimento dos royalties, tendo em vista a existência de 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 189-288, Julho/Setembro 2018 259

instalações terrestres de embarque e desembarque de petróleo e gás natural em 

seus territórios.

3. Apresentadas as contrarrazões (fl s. 1.098/1.108), o Recurso Especial foi 

admitido na origem (fl s. 1.121/1.122).

4. Os Municípios de Japeri e de Piraí, apresentaram pedido de tutela 

provisória (fl s. 1.150/1.186 e 1.189/1.255), requerendo a imediata inclusão nas 

listagens de benefi ciários dos royalties.

5. É o relatório.

VOTO VENCIDO

Ementa: Administrativo. ANP. Municípios do Estado do Rio 

de Janeiro afetados por city gate. Entrega de gás natural produzido 

no país. Instalações consideradas como de embarque e desembarque 

do recurso natural, para fi ns de pagamento de royalties. Precedente: 

REsp 1.592.995/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Recurso 

especial dos Municípios provido.

1. A 1ª Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.592.995/SE, revendo 

posicionamento anterior desta Corte, passou a entender que os 

Municípios que possuem em seu território um ponto de entrega de 

gás ou city gate, como no presente caso, devem ser contemplados com 

a distribuição dos royalties.

2. Recurso Especial dos Municípios de Japeri, Piraí, Barra Mansa 

e Volta Redonda provido.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. A pretensão 

recursal merece prosperar.

2. A 1ª Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.592.995/SE, de minha relatoria, 

revendo posicionamento anterior desta Corte, passou a entender que os 

Municípios que possuem em seu território um ponto de entrega de gás ou 

city gate devem ser contemplados com a distribuição dos royalties. Confi ra-se a 

ementa do julgado:

Administrativo. Agravo interno em recurso especial. Município afetado 

por city gate. Ponto de entrega de gás natural produzido no país. Instalações 

consideradas como de embarque e desembarque do recurso natural, para fi ns de 
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pagamento de royalties. Retifi cação conceitual incorporada à Lei 9.478/1997 pela 

Lei 12.734/2012. Norma de efeitos apenas interpretativos. Retroatividade. Agravo 

interno da ANP desprovido.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que somente os 

Municípios que participam diretamente da atividade de extração de petróleo 

e gás natural fazem jus à percepção de royalties, não cabendo tal remuneração 

àqueles Municípios que participam apenas da distribuição do recurso natural já 

processado. Precedentes: AgRg no REsp 1.361.795/CE, Rel. Min. Olindo Menezes, 

DJe 11.11.2015; AgRg no REsp 1.309.631/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5.5.2014; 

esta conclusão não pode ser aplicada ao presente caso, dada a particularidade 

constante do julgamento no TRF 5ª Região.

2. O Tribunal Regional do Nordeste, julgando a Apelação do Município 

Sergipano, ora Agravado, por determinação desta Corte Superior, afirmou 

expressamente (fl s. 2.754) que nele se encravam instalações de city gate, razão 

pela qual não é o caso de se aplicar, no julgamento deste REsp, a vedação 

cognitiva de que trata a Súmula 7/STJ. Aliás, neste caso, a alegada ausência de 

city gate em Rosário do Catete/SE contradiz a ação da própria ANP, ora Agravante, 

porquanto, essa mesma Agência Reguladora já reconhecera o direito do dito 

Município ao recebimento dos royalties, o que vem ocorrendo deste junho de 

2013 (fl s. 2.717), sendo ato constitutivo de surpresa para essa Municipalidade 

a súbita cessação dessa fonte de receita, o que impacta duramente e mesmo 

desorganiza o orçamento e as fi nanças da Entidade.

3. Em que pese à referência da Agravante à suposta descaracterização do 

Município-autor como sede de instalação de city gate, pela análise pericial, a 

conclusão em sentido contrário deriva do reconhecimento da condição de 

benefi ciário do Recorrente pela própria ANP que, no exercício do seu poder-

dever de regulamentação, editou a Resolução de Diretoria 624/2013, conferindo 

ao Município de Rosário do Catete/SE o direito aos royalties, efetivando seu 

pagamento desde junho de 2013 (documentos de fl s. 2.694/2.749). Informação 

constante também do acórdão de fl s. 2.751/2.764.

4. A Constituição da República de 1988 assegurou aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios o pagamento de participação no resultado da exploração 

de petróleo ou gás natural, ou de uma compensação fi nanceira em razão dessa 

exploração, os chamados royalties. Não se tratando de disposição autoaplicável, 

a distribuição das referidas compensações financeiras é regulamentada pela 

legislação federal infraconstitucional.

5. Hodiernamente, a matéria é regida pela Lei 9.478/1997, com as alterações 

imprimidas pela Lei 12.734/2012, que nos art. 48, § 3º e 49, § 7º expressamente 

incluiu os Municípios afetados por instalações de pontos de entrega às 

concessionárias de gás natural produzido no País para fi ns de pagamento de 

royalties.

6. A inovação legal tem por escopo a maior e melhor repartição dos recursos 

provenientes do petróleo e do gás natural produzidos no País, visando a 
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compensar, de modo mais abrangente, os Municípios inegavelmente afetados ao 

longo de toda cadeia de exploração.

7. Os city gates nada mais são que os pontos de acesso do gás natural a uma 

cidade ou grande cliente. Como o gás natural é mantido sobre uma pressão 

consideravelmente elevada, antes da sua utilização é necessário reduzir a pressão. 

Esta regulagem é feita no city gate, um conjunto de equipamentos e válvulas 

que é exatamente o ponto de entrega ou de transferência do gás, representando 

instalações edificadas no território municipal que intrinsecamente trazem 

efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da 

população nela habitante.

8. Dest’arte, constatando-se que o Município-recorrente, de fato, possui em seu 

território um ponto de entrega de gás ou city gate, sendo efetivamente afetado 

por uma das etapas da exploração do recurso natural, deve ser contemplado com 

a correspondente compensação fi nanceira prevista na Lei 9.478/1997, com as 

alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012.

9. De acordo com a classifi cação feita pelo douto Professor MIGUEL REALE, 

as normas interpretativas representam uma categoria de grande alcance, 

especialmente quando se entra em uma época de fl uxo incessante de legislação 

que demanda que o próprio legislador determine melhor o seu conteúdo. 

Quando tal fato se verifica, diz-se que há interpretação autêntica. Segundo 

ele, interpretação autêntica é aquela que se opera através de outra lei (Lições 

Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 137).

10. A Suprema Corte manifestou entendimento pela constitucionalidade da 

elaboração de normas interpretativas, com efeitos retroativos, ressaltando que 

o Poder Legislativo, nessas ocasiões, não necessariamente atua em substituição 

ou mediante usurpação de competência do Poder Judiciário, desde que seja 

mantido o respeito aos limites constitucionalmente previstos, relativos à lei penal, 

à anterioridade da lei tributária, e à segurança jurídica no domínio das relações 

sociais (ADI MC 605/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 5.3.1993).

11. Esta Corte Superior de Justiça, debruçando-se sobre o tema, já admitiu a 

possibilidade de atribuir-se efeitos retroativos à Lei Interpretativa, ressaltando 

o seu caráter absolutamente excepcional, quando não modifi que ou limite o 

sentido ou o alcance da norma anterior (REsp 742.743/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 

DJ 6.6.2005).

12. O conteúdo dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º da Lei 9.478/1997, com a redação 

dada pela Lei 12.734/2012, não inova no mundo jurídico, apenas esclarecendo 

a caracterização dos city gates como instalações de embarque e desembarque, 

as quais configuram serem devidos os royalties, alinhando com a definição 

internacional dada a esses pontos de entrega, bem como pela própria ANP, 

extraídos de seu Guia dos Royalties do Petróleo e do Gás Natural e da Resolução 

de Diretoria 624/2013.
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13. Agravo Interno da ANP desprovido (AgInt no REsp 1.592.995/SE, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.6.2016).

3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que os denominados city 

gates não se caracterizam como estações de embarque e desembarque de gás 

natural, pois não realizam coleta na região produtora (fl s. 909), motivo pelo 

qual concluiu que os Municípios ora recorrentes não faziam jus à percepção dos 

royalties.

4. Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido está em dissonância com o 

entendimento jurisprudencial da 1a. Turma desta Corte, a qual entende que 

os city gates se caracterizam como estações de embarque e desembarque de gás 

natural.

5. Diante dessas considerações, dá-se provimento ao Recurso Especial 

dos Municípios de Japeri, Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda, todos do Estado 

do Rio de Janeiro, para reconhecer o direito ao recebimento dos royalties, nos 

termos da fundamentação supra. Ônus da sucumbência invertidos.

6. Julgam-se prejudicados os pedidos de tutela provisória. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Após o bem-lançado voto do em. Relator, 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, em que proveu o recurso especial para, 

reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado nesta 

ação, pedi vista dos autos e agora submeto o feito a julgamento.

Os autos dão conta de que os Municípios de Pirái, Japeri, Barra Mansa e 

Volta Redonda, ora recorrentes, propuseram ação cautelar contra a União e a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP visando 

continuar a receber royalties decorrentes da exploração de petróleo e gás natural, 

nos percentuais anteriormente estabelecidos, “tendo em vista a equivocada 

interpretação da ANP quanto ao conceito legal de instalações de embarque e 

desembarque de petróleo e gás natural para efeito do recebimento dos royalties a 

que fi zeram jus os autores por mais de uma década” (e-STJ fl . 884).

A discussão travada na origem pautou-se por identifi car se as estações de 

entrega de gás natural localizadas nos territórios dos Municípios/autores, ora 

recorrentes, chamadas de city gates, enquadram-se no conceito de instalações de 

embarque e desembarque do produto para fi ns de percepção dos royalties. Os 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 189-288, Julho/Setembro 2018 263

recorrentes afi rmam que sim, enquanto a ANP, a partir de 2001, passou a adotar 

entendimento contrário (e-STJ fl . 716).

No primeiro grau de jurisdição, foi prolatada sentença de improcedência 

do pedido, com a revogação da liminar dantes deferida, ao fundamento de que

as estações situadas nos Municípios em tela, denominadas de “city Gates”, 

onde apenas se transfere o produto dos gasodutos da Petrobrás para a rede 

de distribuição da Companhia Estadual de Gás do Estado do Rio de Janeiro 

(CEG) e nas quais os equipamentos existentes limitam-se, fundamentalmente, a 

medidores de gás e válvulas redutoras de pressão, não se enquadram no conceito 

legal de instalação de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural para 

efeito da percepção dos royalties (de até 5% da produção) (e-STJ fl . 887).

Esse decisum foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 

aresto assim ementado (e-STJ fl . 911):

Administrativo. ANP. Interpretação da Lei n. 9.478/1997. City gates. Royalties do 

petróleo. Nada existe de irregular ou ilegal no critério fi xado pela Agência Nacional 

do Petróleo que, escorado em dados técnicos, não considera os denominados 

“city gates” como estações de embarque e desembarque de gás natural. Não há 

no caso, coleta direta na região produtora. Desprovidos os apelos dos Municípios 

de Piraí, Japeri, Barra Mansa e Volta Redonda, e a remessa necessária.

Entendeu-se que a instalação de city gates (postos onde o gás é entregue 

pelas transportadoras à concessionária estadual distribuidora de gás canalizado) 

não enseja o recebimento de royalties porque essas estações não se caracterizam 

como instalações terrestres de embarque e desembarque de gás natural, visto 

que não têm a função de coletar a produção do petróleo ou do gás natural e 

transferi-los para fora da região produtora (e-STJ fl . 903).

No apelo nobre, os recorrentes aduziram afronta ao disposto no art. 535, I 

e II, do CPC/1973 e aos arts. 45, II, 49 da Lei n. 9.478/1997, art. 19, parágrafo 

único, do Decreto n. 01/1991 e 7º da Lei n. 7.990/1989.

Sustentam, no mérito, que “possuem, em seus territórios, instalações 

(gasodutos) que recebem o gás natural extraído nos campos produtores, 

funcionando como estações de redução de Pressão e medição desse gás natural”.

Em seu voto, o eminente Ministro Relator prestigiou precedente 

desta Primeira Turma, no qual se entendeu que as alterações trazidas à 

Lei n. 9.478/1997 pela Lei 12.734/2012 – que nos arts. 48, § 3º, e 49, § 

7º, expressamente incluiu os Municípios afetados por instalações de pontos 
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de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País para fi ns de 

pagamento de royalties – possuíam efeito meramente interpretativo.

Eis a ementa daquele julgado:

Administrativo. Agravo interno em recurso especial. Município afetado 

por city gate. Ponto de entrega de gás natural produzido no país. Instalações 

consideradas como de embarque e desembarque do recurso natural, para fi ns de 

pagamento de royalties. Retifi cação conceitual incorporada à Lei 9.478/1997 pela 

Lei 12.734/2012. Norma de efeitos apenas interpretativos. Retroatividade. Agravo 

interno da ANP desprovido.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que somente os 

Municípios que participam diretamente da atividade de extração de petróleo 

e gás natural fazem jus à percepção de royalties, não cabendo tal remuneração 

àqueles Municípios que participam apenas da distribuição do recurso natural já 

processado. Precedentes: AgRg no REsp 1.361.795/CE, Rel. Min. Olindo Menezes, 

DJe 11.11.2015; AgRg no REsp 1.309.631/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5.5.2014; 

esta conclusão não pode ser aplicada ao presente caso, dada a particularidade 

constante do julgamento no TRF 5ª Região.

2. O Tribunal Regional do Nordeste, julgando a Apelação do Município 

Sergipano, ora Agravado, por determinação desta Corte Superior, afirmou 

expressamente (fl s. 2.754) que nele se encravam instalações de city gate, razão 

pela qual não é o caso de se aplicar, no julgamento deste REsp, a vedação 

cognitiva de que trata a Súmula 7/STJ. Aliás, neste caso, a alegada ausência de 

city gate em Rosário do Catete/SE contradiz a ação da própria ANP, ora Agravante, 

porquanto, essa mesma Agência Reguladora já reconhecera o direito do dito 

Município ao recebimento dos royalties, o que vem ocorrendo deste junho de 

2013 (fl s. 2.717), sendo ato constitutivo de surpresa para essa Municipalidade 

a súbita cessação dessa fonte de receita, o que impacta duramente e mesmo 

desorganiza o orçamento e as fi nanças da Entidade.

3. Em que pese à referência da Agravante à suposta descaracterização do 

Município-autor como sede de instalação de city gate, pela análise pericial, a 

conclusão em sentido contrário deriva do reconhecimento da condição de 

benefi ciário do Recorrente pela própria ANP que, no exercício do seu poder-

dever de regulamentação, editou a Resolução de Diretoria 624/2013, conferindo 

ao Município de Rosário do Catete/SE o direito aos royalties, efetivando seu 

pagamento desde junho de 2013 (documentos de fl s. 2.694/2.749). Informação 

constante também do acórdão de fl s. 2.751/2.764.

4. A Constituição da República de 1988 assegurou aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios o pagamento de participação no resultado da exploração 

de petróleo ou gás natural, ou de uma compensação fi nanceira em razão dessa 

exploração, os chamados royalties. Não se tratando de disposição autoaplicável, 
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a distribuição das referidas compensações financeiras é regulamentada pela 

legislação federal infraconstitucional.

5. Hodiernamente, a matéria é regida pela Lei 9.478/1997, com as alterações 

imprimidas pela Lei 12.734/2012, que nos art. 48, § 3º e 49, § 7º expressamente 

incluiu os Municípios afetados por instalações de pontos de entrega às 

concessionárias de gás natural produzido no País para fi ns de pagamento de 

royalties.

6. A inovação legal tem por escopo a maior e melhor repartição dos recursos 

provenientes do petróleo e do gás natural produzidos no País, visando a 

compensar, de modo mais abrangente, os Municípios inegavelmente afetados ao 

longo de toda cadeia de exploração.

7. Os city gates nada mais são que os pontos de acesso do gás natural a uma 

cidade ou grande cliente. Como o gás natural é mantido sobre uma pressão 

consideravelmente elevada, antes da sua utilização é necessário reduzir a pressão. 

Esta regulagem é feita no city gate, um conjunto de equipamentos e válvulas 

que é exatamente o ponto de entrega ou de transferência do gás, representando 

instalações edificadas no território municipal que intrinsecamente trazem 

efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da 

população nela habitante.

8. Dest’arte, constatando-se que o Município-recorrente, de fato, possui em seu 

território um ponto de entrega de gás ou city gate, sendo efetivamente afetado 

por uma das etapas da exploração do recurso natural, deve ser contemplado com 

a correspondente compensação fi nanceira prevista na Lei 9.478/1997, com as 

alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012.

9. De acordo com a classifi cação feita pelo douto Professor MIGUEL REALE, 

as normas interpretativas representam uma categoria de grande alcance, 

especialmente quando se entra em uma época de fl uxo incessante de legislação 

que demanda que o próprio legislador determine melhor o seu conteúdo. 

Quando tal fato se verifica, diz-se que há interpretação autêntica. Segundo 

ele, interpretação autêntica é aquela que se opera através de outra lei (Lições 

Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 137).

10. A Suprema Corte manifestou entendimento pela constitucionalidade da 

elaboração de normas interpretativas, com efeitos retroativos, ressaltando que 

o Poder Legislativo, nessas ocasiões, não necessariamente atua em substituição 

ou mediante usurpação de competência do Poder Judiciário, desde que seja 

mantido o respeito aos limites constitucionalmente previstos, relativos à lei penal, 

à anterioridade da lei tributária, e à segurança jurídica no domínio das relações 

sociais (ADI MC 605/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 5.3.1993).

11. Esta Corte Superior de Justiça, debruçando-se sobre o tema, já admitiu a 

possibilidade de atribuir-se efeitos retroativos à Lei Interpretativa, ressaltando 

o seu caráter absolutamente excepcional, quando não modifi que ou limite o 
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sentido ou o alcance da norma anterior (REsp 742.743/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 

DJ 6.6.2005).

12. O conteúdo dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º da Lei 9.478/1997, com a redação 

dada pela Lei 12.734/2012, não inova no mundo jurídico, apenas esclarecendo 

a caracterização dos city gates como instalações de embarque e desembarque, 

as quais configuram serem devidos os royalties, alinhando com a definição 

internacional dada a esses pontos de entrega, bem como pela própria ANP, 

extraídos de seu Guia dos Royalties do Petróleo e do Gás Natural e da Resolução 

de Diretoria 624/2013.

13. Agravo Interno da ANP desprovido (AgInt no REsp 1.592.995/SE, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.6.2016).

A despeito da orientação fi rmada no julgado supratranscrito, solicitei vista 

dos autos para melhor apreciar o tema, mormente porque o Superior Tribunal 

de Justiça, apreciando a questão sub examine sob os auspícios da norma anterior, 

consolidara o posicionamento de que “o direito à percepção de royalties pelos 

municípios onde se localizam instalações marítimas ou terrestres de embarque 

ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural está vinculado (limitado) à 

atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei estendido a recompensa 

às demais etapas da cadeia econômica, entre elas a distribuição do produto já 

processado (city gates)” (AgRg no REsp 1.361.795/CE, Rel. Ministro Olindo 

Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado 

em 27/10/2015, DJe 11/11/2015).

Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:

Administrativo. Exploração de petróleo e gás natural. Participação de Município 

no embarque e desembarque. City gate. Pagamento de royalties. Não cabimento. 

Jurisprudência pacífi ca. Súmula 83/STJ.

1. O Tribunal a quo examinou expressamente a questão suscitada - sobre a 

representação processual do município - de forma objetiva e sufi ciente, embora 

contrária à pretensão do recorrente, não havendo falar em violação ao art. 535 do 

CPC.

2. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ têm afi rmado que o direito à 

percepção de royalties está ligado diretamente à atividade de extração do recurso 

natural, não tendo a lei benefi ciado os municípios em que há simples passagem 

de equipamentos associados ao processo de distribuição (REsp 1.169.806/RJ, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.10.2010; REsp 1.119.643/RS, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29.4.2010; REsp 1.115.194/PE, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 13.6.2011).
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3. Seja pela alínea “a” ou alínea “c” do permissivo constitucional, o apelo não 

merece conhecimento, nesse ponto, por força do enunciado da Súmula 83/STJ, in 

verbis: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação 

do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.362.051/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 1º/04/2014, DJe 15/04/2014)

Recurso especial. Royalties. Município com instalações destinadas à distribuição 

e não ao embarque e desembarque de gás natural. A teor do que já decidiram 

a Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça, “o direito ao 

recebimento de royalties por parte de ‘Municípios onde se localizarem instalações 

marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás 

natural’ (art. 27, III da Lei 2.004/1953, na redação dada pela Lei 7.990/1989), está 

vinculado à atividade de exploração do petróleo ou do gás natural, razão pela 

qual as ‘instalações’ a que se refere a Lei são as inseridas na cadeia extrativa, não 

se estendendo às que se destinam a distribuir o produto já processado” (REsp 

n. 1.115.194, PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ de 13.06.2011). Agravo 

regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.310.525/RN, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, 

julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013)

Ressalto que essa interpretação se manteve mesmo após a edição da norma 

legal modifi cadora, como demonstra o aresto abaixo, em que fi cou vencido o em. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Royalties. Município com 

equipamentos destinados ao embarque e desembarque de gás natural/petróleo. 

Lei n. 9.478/1997 e Lei n. 12.734/2012. Compensação fi nanceira devida tão somente 

às áreas produtoras/extrativistas. Recurso especial não provido, divergindo-se do 

relator.

(REsp 1.337.014/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 22/04/2014, DJe 29/05/2014)

O novo diploma legal citado no precedente a que se referiu o Relator foi 

editado com o escopo de modifi car a Lei n. 9.478/1997, para determinar novas 

regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação 

especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fl uidos, entre outras providências.
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Nesse desiderato, imprimiu nova redação aos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da 

Lei n. 9.478/1997, que passaram a estatuir o seguinte, in verbis:

Art. 48. A parcela do valor dos royalties, previstos no contrato de concessão, 

que representar 5% (cinco por cento) da produção, correspondente ao montante 

mínimo referido no § 1º do art. 47, será distribuída segundo os seguintes critérios:

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fl uviais e lacustres:

a) 70% (setenta por cento) aos Estados onde ocorrer a produção;

b) 20% (vinte por cento) aos Municípios onde ocorrer a produção; e

c) 10% (dez por cento) aos Municípios que sejam afetados pelas operações 

de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 

fl uidos, na forma e critérios estabelecidos pela ANP;

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na 

zona econômica exclusiva:

a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;

b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas 

áreas geoeconômicas, conforme defi nido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei n. 7.525, de 22 

de julho de 1986;

c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas 

operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fl uidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído 

entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes 

critérios:

(...).

§ 3º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País 

serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fi ns de pagamento 

de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na 

alínea “c” dos incisos I e II. (grifos acrescidos).

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da 

produção terá a seguinte distribuição:

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fl uviais e lacustres:

a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde 

ocorrer a produção;

b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção;

c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados 

pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma 

e critério estabelecidos pela ANP;
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(...).

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental:

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados produtores 

confrontantes;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios produtores 

confrontantes;

c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de 

fi scalização e proteção das áreas de produção;

(...).

§ 7º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País 

serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fi ns de pagamento 

de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na 

alínea “c” dos incisos I e II. (Grifos acrescidos).

Debruçando-me, de forma mais detida, sobre a questão, considero que, em 

verdade, o novo diploma legal não possui caráter meramente interpretativo.

Esta Corte de Justiça, na busca por defi nir a feição interpretativa da 

norma legal, ao apreciar alteração normativa em matéria tributária (LC n. 

118/2005), entendeu que, a despeito de a lei nova defi nir-se como interpretativa, 

o dispositivo legal que, de forma indubitável, cria direito novo não encerra 

naturez apenas interpretativa.

A esse respeito, cito extrato da ementa do REsp 1.002.932/SP, (Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009), 

em que o tema foi apresentado com respaldo em abalizado expoente doutrinário:

Denominam-se leis interpretativas as que têm por objeto determinar, em caso 

de dúvida, o sentido das leis existentes, sem introduzir disposições novas. {nota: A 

questão da caracterização da lei interpretativa tem sido objeto de não pequenas 

divergências, na doutrina. Há a corrente que exige uma declaração expressa do 

próprio legislador (ou do órgão de que emana a norma interpretativa), afi rmando ter 

a lei (ou a norma jurídica, que não se apresente como lei) caráter interpretativo. Tal 

é o entendimento da AFFOLTER (Das intertemporale Recht, vol. 22, System des 

deutschen bürgerlichen Uebergangsrechts, 1903, pág. 185), julgando necessária 

uma Auslegungsklausel, ao qual GABBA, que cita, nesse sentido, decisão de 

tribunal de Parma, (...) Compreensão também de VESCOVI (Intorno alla misura 

dello stipendio dovuto alle maestre insegnanti nelle scuole elementari maschili, 

in Giurisprudenza italiana, 1904, I, I, cols. 1191, 1204) e a que adere DUGUIT, para 

quem nunca se deve presumir ter a lei caráter interpretativo - “os tribunais não 

podem reconhecer esse caráter a uma disposição legal, senão nos casos em que 
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o legislador lho atribua expressamente” (Traité de droit constitutionnel, 3ª ed., 

vol. 2º, 1928, pág. 280). Com o mesmo ponto de vista, o jurista pátrio PAULO DE 

LACERDA concede, entretanto, que seria exagero exigir que a declaração seja 

inserida no corpo da própria lei não vendo motivo para desprezá-la se lançada no 

preâmbulo, ou feita noutra lei.

Encarada a questão, do ponto de vista da lei interpretativa por determinação 

legal, outra indagação, que se apresenta, é saber se, manifestada a explícita 

declaração do legislador, dando caráter interpretativo, à lei, esta se deve reputar, 

por isso, interpretativa, sem possibilidade de análise, por ver se reúne requisitos 

intrínsecos, autorizando uma tal consideração.

(...) ... SAVIGNY coloca a questão nos seus precisos termos, ensinando: “trata-se 

unicamente de saber se o legislador fez, ou quis fazer uma lei interpretativa, e, não, 

se na opinião do juiz essa interpretação está conforme com a verdade” (System 

des heutigen romischen Rechts, vol. 8º, 1849, pág. 513). Mas, não é possível dar 

coerência a coisas, que são de si incoerentes, não se consegue conciliar o que 

é inconciliável. E, desde que a chamada interpretação autêntica é realmente 

incompatível com o conceito, com os requisitos da verdadeira interpretação (v., 

supra, a nota 55 ao n. 67), não admira que se procurem torcer as conseqüências 

inevitáveis, fatais de tese forçada, evitando-se-lhes os perigos. Compreende-

se, pois, que muitos autores não aceitem o rigor dos efeitos da imprópria 

interpretação. Há quem, como GABBA (Teoria delta retroattività delle leggi, 3ª ed., 

vol. 1º, 1891, pág. 29), que invoca MAILHER DE CHASSAT (Traité de la rétroactivité 

des lois, vol. 1º, 1845, págs. 131 e 154), sendo seguido por LANDUCCI (Trattato 

storico-teorico-pratico di diritto civile francese ed italiano, versione ampliata del 

Corso di diritto civile francese, secondo il metodo dello Zachariæ, di Aubry e Rau, 

vol. 1º e único, 1900, pág. 675) e DEGNI (L’interpretazione della legge, 2ª ed., 1909, 

pág. 101), entenda que é de distinguir quando uma lei é declarada interpretativa, 

mas encerra, ao lado de artigos que apenas esclarecem, outros introduzido novidade, 

ou modificando dispositivos da lei interpretada. PAULO DE LACERDA (loc. cit.) 

reconhece ao juiz competência para verifi car se a lei é, na verdade, interpretativa, 

mas somente quando ela própria afi rme que o é. LANDUCCI (nota 7 à pág. 674 do 

vol. cit.) é de prudência manifesta: “Se o legislador declarou interpretativa uma 

lei, deve-se, certo, negar tal caráter somente em casos extremos, quando seja 

absurdo ligá-la com a lei interpretada, quando nem mesmo se possa considerar 

a mais errada interpretação imaginável. A lei interpretativa, pois, permanece tal, 

ainda que errônea, mas, se de modo insuperável, que suplante a mais aguda 

conciliação, contrastar com a lei interpretada, desmente a própria declaração 

legislativa.” Ademais, a doutrina do tema é pacífi ca no sentido de que: “Pouco 

importa que o legislador, para cobrir o atentado ao direito, que comete, dê à 

sua lei o caráter interpretativo. É um ato de hipocrisia, que não pode cobrir uma 

violação fl agrante do direito” (Traité de droit constitutionnel, 3ª ed., vol. 2º, 1928, 

págs. 274-275). (Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, in A Lei de Introdução 

ao Código Civil Brasileiro, Vol. I, 3ª ed., págs. 294 a 296). (Grifos acrescidos).
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Essa foi também a exegese acolhida no Supremo Tribunal Federal, como 

demonstra o precedente abaixo transcrito:

Direito Tributário. Lei interpretativa. Aplicação retroativa da Lei Complementar n. 

118/2005. Descabimento. Violação à segurança jurídica. Necessidade de observância 

da vacacio legis. Aplicação do prazo reduzido para repetição ou compensação 

de indébitos aos processos ajuizados a partir de 9 de junho de 2005. Quando do 

advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do 

STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, 

o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados 

do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 

4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado 

interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 

anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. 

Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico 

deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia 

e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa 

também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua 

natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo 

para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, 

fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo 

então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de 

ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de 

transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos 

de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as 

aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a efi cácia da norma, 

permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após 

a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 

445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos 

contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também 

que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do 

art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu 

a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação 

por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa 

legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda 

parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos 

tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou 

seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos 

recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE 566.621, Relator(a): 

Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, Repercussão Geral 

- Mérito DJe-195 divulg 10/10/2011 public 11/10/2011 Ement vol-02605-02 pp-

00273 RTJ vol-00223-01 pp-00540)
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No caso, a norma jurídica que reconheceu que os pontos de entrega de 

gás canalizado às concessionárias serão considerados instalações de embarque e 

desembarque, para fi ns de pagamento de royalties aos Municípios afetados por 

tais produções (arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997, na redação da Lei 

n. 12.734/2012), a meu sentir, não contém caráter meramente interpretativo 

que enseje, por consequência, efi cácia retroativa ao novo preceito, mormente 

porque tal interpretação signifi ca demover a orientação jurisprudencial até 

então fi rmada no seio do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, 

como visto acima.

Convém ainda assinalar, como obiter dictum, que a constitucionalidade 

de alguns dispositivos da Lei n. 12.734/2012 está sendo questionada no 

Supremo Tribunal Federal na ADI 4.917, da relatoria da em. Ministra Cármem 

Lúcia, em cuja ação foi proferida decisão liminar suspendendo a efi cácia de 

diversos dispositivos daquela norma, entre eles, os arts. 48, II e 49, II, da Lei n. 

9.478/1997, na redação da Lei n. 12.734/2012.

Entendeu a em. Ministra Relatora da ADI que a “alteração legislativa 

promovida, a aquinhoar Estados e Municípios não ajustados nas condições 

territoriais constitucionalmente descritas, com participação nos resultados da 

exploração de petróleo e gás natural ou com valores compensatórios, mostra-se 

dissonante da norma constitucional apontada como paradigma” (ADI 4.917 

MC, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 18/03/2013, publicado em DJe 

21/03/2013).

Ora, considerando que os arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, do mesmo diploma 

fazem remissão a um dos incisos cuja efi cácia se acha suspensa (inciso II dos 

arts. 48 e 49), penso que, também por esse motivo, tais preceitos não podem 

servir de fundamento para o acolhimento da pretensão recursal.

Desse modo, apesar de ter acompanhado o insigne relator quando do 

julgamento do AgInt no REsp 1.592.995/SE, observo agora, após um estudo 

mais detido acerca da matéria, que há de ser prestigiado o entendimento 

sedimentado nesta Corte nos inúmeros precedentes mencionados, não devendo 

ser acolhida a exegese no sentido de que a Lei n. 12.734/2012 seria meramente 

interpretativa.

Diante de todas essas considerações, renovando as vênias ao em. Ministro 

relator, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. 

Municípios que dispõem de pontos de entrega de gás natural (city 

gates). Pagamento de royalties. Impossibilidade. Lei n. 12.734/2012 

que não pode ser considerada meramente interpretativa. Compensação 

fi nanceira devida tão somente às áreas produtoras/extrativistas. Recurso 

especial não provido, acompanhando a divergência inaugurada pelo 

Senhor Ministro Gurgel de Faria, com a devida venia do relator, 

Senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial de 

relatoria do senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, interposto pelo 

Município de Japeri/RJ e outros, com arrimo na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão oriundo do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, cuja ementa está consignada nos seguintes termos (fl . 911):

Administrativo. ANP. Interpretação da Lei 9.478/1997. City gates. Royalties do 

petróleo.

Nada existe de irregular ou ilegal no critério fi xado pela Agência Nacional do 

Petróleo que, escorado em dados técnicos não considera os denominados city 

gates como estações de embarque e desembarque de gás natural. Não há no 

caso, coleta direta na região produtora.

Desprovidos os apelos dos Municípios de Piraí Japeri, Barra Mansa e Volta 

Redonda, e a remessa necessária (fl s. 911).

Os recorrentes alegam, em sede preliminar, violação do art. 535 CPC/1973, 

ao argumento de que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor sobre os arts. 

7º da Lei n. 7.990/1989 (regulamentado pelo Decreto n. 1/1991), 49 da Lei 

n. 9.478/1997 (regulamentada pelo Decreto n. 2.705/1998), art. 19, parágrafo 

único, do Decreto n. 1/1991 e 2º da Portaria da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, ainda que tenham sido opostos embargos de 

declaração objetivando o saneamento das omissões.

No mérito, afi rmam que a Corte de origem contrariou os arts. 45, II, e 

49 da Lei 9.478/1997, 19, parágrafo único do Decreto n. 1/1991, 7º da Lei 

n. 7.990/1989 (regulamentada pelo Decreto n. 1/1991), e a Lei 9.478/1997 

(regulamentada pelo Decreto 2.705/1998). Nesse sentido, argumentam, em 

síntese, que “[...] as instalações existentes nas Municipalidades Recorrentes 

continuam incluídas na defi nição de estações coletoras, na medida em que 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

274

são utilizados para reduzir a pressão e medir o gás que recebem dos campos 

produtores, ou seja, ‘medem e tratam os fl uidos produzidos’ [...]” (fl . 1.017).

Com contrarrazões (fl s. 1.98-1.108).

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal a quo (fl s. 1.121-1.122).

O senhor relator entendeu por bem dar provimento ao recurso especial, 

com o fundamento de que a Primeira Turma, no julgamento do REsp 1.592.995/

SE, reviu seu anterior posicionamento e passou a entender que os Municípios 

que disponham de ponto de entrega de gás, cognominado city gate, fazem jus ao 

percebimento de royalties. Confi ra-se:

A 1ª Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.592.995/SE, de minha relatoria, revendo 

posicionamento anterior desta Corte, passou a entender que os Municípios que 

possuem em seu território um ponto de entrega de gás ou city gate devem ser 

contemplados com a distribuição dos royalties. Confi ra-se a ementa do julgado:

Administrativo. Agravo interno em recurso especial. Município afetado 

por city gate. Ponto de entrega de gás natural produzido no país. Instalações 

consideradas como de embarque e desembarque do recurso natural, para 

fi ns de pagamento de royalties. Retifi cação conceitual incorporada à Lei 

9.478/1997 pela Lei 12.734/2012. Norma de efeitos apenas interpretativos. 

Retroatividade. Agravo interno da ANP desprovido.

1. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou a orientação de que somente 

os Municípios que participam diretamente da atividade de extração de 

petróleo e gás natural fazem jus à percepção de royalties, não cabendo tal 

remuneração àqueles Municípios que participam apenas da distribuição 

do recurso natural já processado. Precedentes: AgRg no REsp 1.361.795/CE, 

Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 11.11.2015; AgRg no REsp 1.309.631/PE, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, DJe 5.5.2014; esta conclusão não pode ser aplicada ao 

presente caso, dada a particularidade constante do julgamento no TRF 5ª 

Região.

2. O Tribunal Regional do Nordeste, julgando a Apelação do Município 

Sergipano, ora Agravado, por determinação desta Corte Superior, afi rmou 

expressamente (fl s. 2.754) que nele se encravam instalações de city gate, 

razão pela qual não é o caso de se aplicar, no julgamento deste REsp, 

a vedação cognitiva de que trata a Súmula 7/STJ. Aliás, neste caso, a 

alegada ausência de city gate em Rosário do Catete/SE contradiz a ação da 

própria ANP, ora Agravante, porquanto, essa mesma Agência Reguladora já 

reconhecera o direito do dito Município ao recebimento dos royalties, o que 

vem ocorrendo deste junho de 2013 (fl s. 2.717), sendo ato constitutivo de 
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surpresa para essa Municipalidade a súbita cessação dessa fonte de receita, 

o que impacta duramente e mesmo desorganiza o orçamento e as fi nanças 

da Entidade.

3. Em que pese à referência da Agravante à suposta descaracterização do 

Município-autor como sede de instalação de city gate, pela análise pericial, 

a conclusão em sentido contrário deriva do reconhecimento da condição 

de benefi ciário do Recorrente pela própria ANP que, no exercício do seu 

poder-dever de regulamentação, editou a Resolução de Diretoria 624/2013, 

conferindo ao Município de Rosário do Catete/SE o direito aos royalties, 

efetivando seu pagamento desde junho de 2013 (documentos de fls. 

2.694/2.749). Informação constante também do acórdão de fl s. 2.751/2.764.

4. A Constituição da República de 1988 assegurou aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios o pagamento de participação no resultado da 

exploração de petróleo ou gás natural, ou de uma compensação fi nanceira 

em razão dessa exploração, os chamados royalties. Não se tratando de 

disposição autoaplicável, a distribuição das referidas compensações 

fi nanceiras é regulamentada pela legislação federal infraconstitucional.

5. Hodiernamente, a matéria é regida pela Lei 9.478/1997, com as 

alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012, que nos art. 48, § 3º e 49, § 7º 

expressamente incluiu os Municípios afetados por instalações de pontos 

de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País para fi ns de 

pagamento de royalties.

6. A inovação legal tem por escopo a maior e melhor repartição 

dos recursos provenientes do petróleo e do gás natural produzidos no 

País, visando a compensar, de modo mais abrangente, os Municípios 

inegavelmente afetados ao longo de toda cadeia de exploração.

7. Os city gates nada mais são que os pontos de acesso do gás natural a 

uma cidade ou grande cliente. Como o gás natural é mantido sobre uma 

pressão consideravelmente elevada, antes da sua utilização é necessário 

reduzir a pressão. Esta regulagem é feita no city gate, um conjunto de 

equipamentos e válvulas que é exatamente o ponto de entrega ou de 

transferência do gás, representando instalações edifi cadas no território 

municipal que intrinsecamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e 

permanente risco à segurança da área e da população nela habitante.

8. Dest’arte, constatando-se que o Município-recorrente, de fato, 

possui em seu território um ponto de entrega de gás ou city gate, sendo 

efetivamente afetado por uma das etapas da exploração do recurso 

natural, deve ser contemplado com a correspondente compensação 

fi nanceira prevista na Lei 9.478/1997, com as alterações imprimidas pela Lei 

12.734/2012.

9. De acordo com a classificação feita pelo douto Professor MIGUEL 

REALE, as normas interpretativas representam uma categoria de grande 
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alcance, especialmente quando se entra em uma época de fl uxo incessante 

de legislação que demanda que o próprio legislador determine melhor 

o seu conteúdo. Quando tal fato se verifi ca, diz-se que há interpretação 

autêntica. Segundo ele, interpretação autêntica é aquela que se opera 

através de outra lei (Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 137).

10. A S uprema Corte manifestou entendimento pela constitucionalidade 

da elaboração de normas interpretativas, com efeitos retroativos, 

ressaltando que o Poder Legislativo, nessas ocasiões, não necessariamente 

atua em substituição ou mediante usurpação de competência do 

Poder Judiciário, desde que seja mantido o respeito aos limites 

constitucionalmente previstos, relativos à lei penal, à anterioridade da lei 

tributária, e à segurança jurídica no domínio das relações sociais (ADI MC 

605/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 5.3.1993).

11. Esta Corte Superior de Justiça, debruçando-se sobre o tema, já 

admitiu a possibilidade de atribuir-se efeitos retroativos à Lei Interpretativa, 

ressaltando o seu caráter absolutamente excepcional, quando não 

modifique ou limite o sentido ou o alcance da norma anterior (REsp 

742.743/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 6.6.2005).

12. O conteúdo dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º da Lei 9.478/1997, com a 

redação dada pela Lei 12.734/2012, não inova no mundo jurídico, apenas 

esclarecendo a caracterização dos city gates como instalações de embarque 

e desembarque, as quais confi guram serem devidos os royalties, alinhando 

com a defi nição internacional dada a esses pontos de entrega, bem como 

pela própria ANP, extraídos de seu Guia dos Royalties do Petróleo e do Gás 

Natural e da Resolução de Diretoria 624/2013.

13. Agravo Interno da ANP desprovido (AgInt no REsp 1.592.995/SE, Rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15.6.2016).

3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que os denominados city gates 

não se caracterizam como estações de embarque e desembarque de gás natural, 

pois não realizam coleta na região produtora (fl s. 909), motivo pelo qual concluiu 

que os Municípios ora recorrentes não faziam jus à percepção dos royalties.

4. Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido está em dissonância com o 

entendimento jurisprudencial da 1ª Turma desta Corte, a qual entende que os 

city gates se caracterizam como estações de embarque e desembarque de gás 

natural.

5. Diante dessas considerações, dá-se provimento ao Recurso Especial dos 

Municípios de Japeri, Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda para reconhecer o direito 

ao recebimento dos royalties, nos termos da fundamentação supra. Ônus da 

sucumbência invertidos.
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Na sequência, pediu vista antecipada o senhor Ministro Gurgel de Faria.

O senhor Ministro Gurgel de Faria apresentou seu voto-vista no sentido 

de negar provimento ao recurso especial dos Municípios, divergindo do 

senhor relator. Para tanto, Sua Excelência assentou o que segue: (i) ainda na 

vigência da norma anterior, o STJ assentara o entendimento de que o direito 

ao recebimento de royalties pelos Municípios nos quais se localizam instalações 

marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás 

natural está limitado à efetiva atividade de extração do recurso natural, pois a 

lei não estendeu a recompensa às demais etapas da cadeia econômica, como, 

v. g., a distribuição do produto já processado (city gate); (ii) mesmo após 

a edição da Lei n. 12.734/2012, norma legal modifi cadora, a interpretação 

jurisprudencial no âmbito do STJ se manteve a mesma; (iii) o novel diploma 

em questão, mencionado pelo senhor relator, trouxe novas regras concernentes 

à distribuição dos royalties e da participação especial devidos em razão da 

exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fl uidos. Diante 

disso, a Lei n. 12.734/2012 alterou a redação dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da 

Lei n. 9.748/1997; (iv) a Lei n. 12.734/2012 não ostenta caráter meramente 

interpretativo, razão pela qual é inviável sua aplicação de forma retroativa; e (v) 

no bojo da ADI 4.917, está sendo questionada a constitucionalidade de alguns 

dispositivos da Lei n. 12.734/2012, tendo a senhora Ministra Carmém Lúcia, 

relatora do processo em testilha, suspendido a efi cácia de dispositivos legais, 

dentre eles os arts. 48, II e 49, II, da Lei n. 9.478/1997, com redação conferida 

pela Lei n. 12.734/2012.

Faz-se pertinente a transcrição de parte do bem fundamentado voto do 

senhor Ministro Gurgel de Faria:

A despeito da orientação fi rmada no julgado supratranscrito, solicitei vista 

dos autos para melhor apreciar o tema, mormente porque o Superior Tribunal de 

Justiça, apreciando a questão sub examine sob os auspícios da norma anterior, 

consolidara o posicionamento de que “o direito à percepção de royalties pelos 

municípios onde se localizam instalações marítimas ou terrestres de embarque 

ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural está vinculado (limitado) à 

atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei estendido a recompensa 

às demais etapas da cadeia econômica, entre elas a distribuição do produto 

já processado (city gates)” (AgRg no REsp 1.361.795/CE, Rel. Ministro Olindo 

Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado 

em 27/10/2015, DJe 11/11/2015).
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Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:

Administrativo. Exploração de petróleo e gás natural. Participação de 

Município no embarque e desembarque. City gate. Pagamento de royalties. 

Não cabimento. Jurisprudência pacífi ca. Súmula 83/STJ.

1. O Tribunal a quo examinou expressamente a questão suscitada - sobre 

a representação processual do município - de forma objetiva e sufi ciente, 

embora contrária à pretensão do recorrente, não havendo falar em violação 

ao art. 535 do CPC.

2. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ têm afi rmado que o direito 

à percepção de royalties está ligado diretamente à atividade de extração 

do recurso natural, não tendo a lei benefi ciado os municípios em que há 

simples passagem de equipamentos associados ao processo de distribuição 

(REsp 1.169.806/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

8.10.2010; REsp 1.119.643/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJe 29.4.2010; REsp 1.115.194/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, DJe 13.6.2011).

3. Seja pela alínea “a” ou alínea “c” do permissivo constitucional, o apelo 

não merece conhecimento, nesse ponto, por força do enunciado da Súmula 

83/STJ, in verbis: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.362.051/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014)

Recurso especial. Royalties. Município com instalações destinadas à 

distribuição e não ao embarque e desembarque de gás natural. A teor do 

que já decidiram a Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça, “o direito ao recebimento de royalties por parte de ‘Municípios 

onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou 

desembarque de óleo bruto e/ou gás natural’ (art. 27, III da Lei 2.004/1953, 

na redação dada pela Lei 7.990/1989), está vinculado à atividade de 

exploração do petróleo ou do gás natural, razão pela qual as ‘instalações’ a 

que se refere a Lei são as inseridas na cadeia extrativa, não se estendendo 

às que se destinam a distribuir o produto já processado” (REsp n. 1.115.194, 

PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ de 13.06.2011). Agravo regimental 

desprovido.

(AgRg no REsp 1.310.525/RN, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira 

Turma, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013)
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Ressalto que essa interpretação se manteve mesmo após a edição da norma 

legal modifi cadora, como demonstra o aresto abaixo, em que fi cou vencido o em. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Royalties. Município 

com equipamentos destinados ao embarque e desembarque de gás natural/

petróleo. Lei n. 9.478/1997 e Lei n. 12.734/2012. Compensação financeira 

devida tão somente às áreas produtoras/extrativistas. Recurso especial não 

provido, divergindo-se do relator.

(REsp 1.337.014/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 22/04/2014, DJe 29/05/2014)

O novo diploma legal citado no precedente a que se referiu o Relator foi 

editado com o escopo de modifi car a Lei n. 9.478/1997, para determinar novas 

regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação 

especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fl uidos, entre outras providências.

Nesse desiderato, imprimiu nova redação aos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 

9.478/1997, que passaram a estatuir o seguinte, in verbis:

Art. 48. A parcela do valor dos royalties, previstos no contrato 

de concessão, que representar 5% (cinco por cento) da produção, 

correspondente ao montante mínimo referido no § 1º do art. 47, será 

distribuída segundo os seguintes critérios:

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fl uviais e 

lacustres:

a) 70% (setenta por cento) aos Estados onde ocorrer a produção;

b) 20% (vinte por cento) aos Municípios onde ocorrer a produção; e

c) 10% (dez por cento) aos Municípios que sejam afetados pelas 

operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fl uidos, na forma e critérios estabelecidos pela ANP;

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial 

ou na zona econômica exclusiva:

a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;

b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e 

respectivas áreas geoeconômicas, conforme defi nido nos arts. 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 7.525, de 22 de julho de 1986;

c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas 

operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fl uidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;
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d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser 

distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com 

os seguintes critérios:

(...).

§ 3º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no 

País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fi ns 

de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em 

razão do disposto na alínea “c” dos incisos I e II. (grifos acrescidos).

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da 

produção terá a seguinte distribuição:

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fl uviais e 

lacustres:

a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde 

ocorrer a produção;

b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção;

c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam 

afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás 

natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

(...).

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental:

a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados produtores 

confrontantes;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios 

produtores confrontantes;

c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos 

de fi scalização e proteção das áreas de produção;

(...).

§ 7º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no 

País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fi ns 

de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em 

razão do disposto na alínea “c” dos incisos I e II. (Grifos acrescidos).

Debruçando-me, de forma mais detida, sobre a questão, considero que, em 

verdade, o novo diploma legal não possui caráter meramente interpretativo.

Esta Corte de Justiça, na busca por defi nir a feição interpretativa da norma 

legal, ao apreciar alteração normativa em matéria tributária (LC n. 118/2005), 

entendeu que, a despeito de a lei nova definir-se como interpretativa, o 

dispositivo legal que, de forma indubitável, cria direito novo não encerra naturez 

apenas interpretativa.
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A esse respeito, cito extrato da ementa do REsp 1.002.932/SP, (Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009), em que o tema foi 

apresentado com respaldo em abalizado expoente doutrinário:

Denominam-se leis interpretativas as que têm por objeto determinar, 

em caso de dúvida, o sentido das leis existentes, sem introduzir disposições 

novas. {nota: A questão da caracterização da lei interpretativa tem sido 

objeto de não pequenas divergências, na doutrina. Há a corrente que 

exige uma declaração expressa do próprio legislador (ou do órgão de que 

emana a norma interpretativa), afirmando ter a lei (ou a norma jurídica, 

que não se apresente como lei) caráter interpretativo. Tal é o entendimento 

da AFFOLTER (Das intertemporale Recht, vol. 22, System des deutschen 

bürgerlichen Uebergangsrechts, 1903, pág. 185), julgando necessária 

uma Auslegungsklausel, ao qual GABBA, que cita, nesse sentido, decisão 

de tribunal de Parma, (...) Compreensão também de VESCOVI (Intorno 

alla misura dello stipendio dovuto alle maestre insegnanti nelle scuole 

elementari maschili, in Giurisprudenza italiana, 1904, I, I, cols. 1191, 

1204) e a que adere DUGUIT, para quem nunca se deve presumir ter a lei 

caráter interpretativo - “os tribunais não podem reconhecer esse caráter 

a uma disposição legal, senão nos casos em que o legislador lho atribua 

expressamente” (Traité de droit constitutionnel, 3ª ed., vol. 2º, 1928, pág. 

280). Com o mesmo ponto de vista, o jurista pátrio PAULO DE LACERDA 

concede, entretanto, que seria exagero exigir que a declaração seja inserida 

no corpo da própria lei não vendo motivo para desprezá-la se lançada no 

preâmbulo, ou feita noutra lei.

Encarada a questão, do ponto de vista da lei interpretativa por determinação 

legal, outra indagação, que se apresenta, é saber se, manifestada a explícita 

declaração do legislador, dando caráter interpretativo, à lei, esta se deve 

reputar, por isso, interpretativa, sem possibilidade de análise, por ver se reúne 

requisitos intrínsecos, autorizando uma tal consideração.

(...) ... SAVIGNY coloca a questão nos seus precisos termos, ensinando: 

“trata-se unicamente de saber se o legislador fez, ou quis fazer uma lei 

interpretativa, e, não, se na opinião do juiz essa interpretação está conforme 

com a verdade” (System des heutigen romischen Rechts, vol. 8º, 1849, pág. 

513). Mas, não é possível dar coerência a coisas, que são de si incoerentes, 

não se consegue conciliar o que é inconciliável. E, desde que a chamada 

interpretação autêntica é realmente incompatível com o conceito, com os 

requisitos da verdadeira interpretação (v., supra, a nota 55 ao n. 67), não 

admira que se procurem torcer as conseqüências inevitáveis, fatais de tese 

forçada, evitando-se-lhes os perigos. Compreende-se, pois, que muitos 

autores não aceitem o rigor dos efeitos da imprópria interpretação. Há 

quem, como GABBA (Teoria delta retroattività delle leggi, 3ª ed., vol. 1º, 

1891, pág. 29), que invoca MAILHER DE CHASSAT (Traité de la rétroactivité 
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des lois, vol. 1º, 1845, págs. 131 e 154), sendo seguido por LANDUCCI 

(Trattato storico-teorico-pratico di diritto civile francese ed italiano, 

versione ampliata del Corso di diritto civile francese, secondo il metodo 

dello Zachariæ, di Aubry e Rau, vol. 1º e único, 1900, pág. 675) e DEGNI 

(L’interpretazione della legge, 2ª ed., 1909, pág. 101), entenda que é de 

distinguir quando uma lei é declarada interpretativa, mas encerra, ao lado de 

artigos que apenas esclarecem, outros introduzido novidade, ou modifi cando 

dispositivos da lei interpretada. PAULO DE LACERDA (loc. cit.) reconhece 

ao juiz competência para verifi car se a lei é, na verdade, interpretativa, 

mas somente quando ela própria afirme que o é. LANDUCCI (nota 7 à 

pág. 674 do vol. cit.) é de prudência manifesta: “Se o legislador declarou 

interpretativa uma lei, deve-se, certo, negar tal caráter somente em casos 

extremos, quando seja absurdo ligá-la com a lei interpretada, quando 

nem mesmo se possa considerar a mais errada interpretação imaginável. 

A lei interpretativa, pois, permanece tal, ainda que errônea, mas, se de 

modo insuperável, que suplante a mais aguda conciliação, contrastar com 

a lei interpretada, desmente a própria declaração legislativa.” Ademais, 

a doutrina do tema é pacífi ca no sentido de que: “Pouco importa que o 

legislador, para cobrir o atentado ao direito, que comete, dê à sua lei o 

caráter interpretativo. É um ato de hipocrisia, que não pode cobrir uma 

violação fl agrante do direito” (Traité de droit constitutionnel, 3ª ed., vol. 

2º, 1928, págs. 274-275). (Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, in A 

Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, Vol. I, 3ª ed., págs. 294 a 296). 

(Grifos acrescidos).

Essa foi também a exegese acolhida no Supremo Tribunal Federal, como 

demonstra o precedente abaixo transcrito:

Direito Tributário. Lei interpretativa. Aplicação retroativa da Lei 

Complementar n. 118/2005. Descabimento. Violação à segurança jurídica. 

Necessidade de observância da vacacio legis. Aplicação do prazo reduzido 

para repetição ou compensação de indébitos aos processos ajuizados a 

partir de 9 de junho de 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava 

consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para 

os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição 

ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, 

tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, 

I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, 

implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados 

do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei 

supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico 

deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia 

e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa 

também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto 
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à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e 

reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário 

estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas 

tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação 

imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação 

da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa 

ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da 

confi ança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações 

inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a efi cácia da norma, permite-

se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após 

a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no 

enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias 

permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo 

prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus 

direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo 

lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior 

extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não 

se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. 

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, 

considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às 

ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir 

de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos 

sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE 566.621, Relator(a): 

Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, Repercussão 

Geral - Mérito DJe-195 divulg 10/10/2011 public 11/10/2011 Ement vol-

02605-02 pp-00273 RTJ vol-00223-01 pp-00540)

No caso, a norma jurídica que reconheceu que os pontos de entrega de gás 

canalizado às concessionárias serão considerados instalações de embarque e 

desembarque, para fi ns de pagamento de royalties aos Municípios afetados por 

tais produções (arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997, na redação da Lei n. 

12.734/2012), a meu sentir, não contém caráter meramente interpretativo que 

enseje, por consequência, efi cácia retroativa ao novo preceito, mormente porque 

tal interpretação signifi ca demover a orientação jurisprudencial até então fi rmada 

no seio do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, como visto acima.

Convém ainda assinalar, como obiter dictum, que a constitucionalidade de 

alguns dispositivos da Lei n. 12.734/2012 está sendo questionada no Supremo 

Tribunal Federal na ADI 4.917, da relatoria da em. Ministra Cármem Lúcia, em cuja 

ação foi proferida decisão liminar suspendendo a efi cácia de diversos dispositivos 

daquela norma, entre eles, os arts. 48, II e 49, II, da Lei n. 9.478/1997, na redação da 

Lei n. 12.734/2012.

Entendeu a em. Ministra Relatora da ADI que a “alteração legislativa promovida, 

a aquinhoar Estados e Municípios não ajustados nas condições territoriais 
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constitucionalmente descritas, com participação nos resultados da exploração de 

petróleo e gás natural ou com valores compensatórios, mostra-se dissonante da 

norma constitucional apontada como paradigma” (ADI 4.917 MC, Relator(a): Min. 

Cármen Lúcia, julgado em 18/03/2013, publicado em DJe 21/03/2013).

Ora, considerando que os arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, do mesmo diploma fazem 

remissão a um dos incisos cuja efi cácia se acha suspensa (inciso II dos arts. 48 

e 49), penso que, também por esse motivo, tais preceitos não podem servir de 

fundamento para o acolhimento da pretensão recursal.

Desse modo, apesar de ter acompanhado o insigne relator quando do 

julgamento do AgInt no REsp 1.592.995/SE, observo agora, após um estudo mais 

detido acerca da matéria, que há de ser prestigiado o entendimento sedimentado 

nesta Corte nos inúmeros precedentes mencionados, não devendo ser acolhida a 

exegese no sentido de que a Lei n. 12.734/2012 seria meramente interpretativa.

Diante de todas essas considerações, renovando as vênias ao em. Ministro 

relator, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

Solicitei vista dos autos.

É o relatório.

Após o estudo detido dos autos e das teses tão bem postas pelos meus 

pares, devo expor que me fi lio à divergência inaugurada pelo senhor Ministro 

Gurgel de Faria, com a devida venia do relator, senhor Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho.

A Lei n. 12.734/2012 alterou o § 3º do art. 47 e o § 7º do art. 49, ambos da 

Lei n. 9.748/1997, que passaram a ter a seguintes redação:

Art. 48. A parcela do valor dos royalties, previstos no contrato de concessão, 

que representar 5% (cinco por cento) da produção, correspondente ao montante 

mínimo referido no § 1º do art. 47, será distribuída segundo os seguintes critérios:

[...]

§ 3º. Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País 

serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fi ns de pagamento 

de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na 

alínea c dos incisos I e II.

[...]

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da 

produção terá a seguinte distribuição:

[...]
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§ 7º. Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País 

serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fi ns de pagamento 

de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na 

alínea c dos incisos I e II.

É extreme de dúvida que as novas disposições legais passaram a prever o 

pagamento de royalties aos Municípios que disponham de pontos de entrega 

às concessionárias de gás natural. Todavia, no caso em tela, é mister se ater ao 

ditames da Lei n. 9.478/1997, já que ação cautelar preparatória foi ajuizada no 

ano de 2002.

Diante disso, merece destaque que o STJ, analisando o tema sob a égide 

da Lei n. 9.478/1997, sempre entendeu que “[...] o direito à percepção de 

royalties pelos municípios onde se localizam instalações marítimas ou terrestres 

de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural está vinculado 

(limitado) à atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei estendido 

a recompensa às demais etapas da cadeia econômica, entre elas a distribuição 

do produto já processado (city gates)” (AgRg no REsp 1.361.795/CE, Relator 

desembargador convocado Olindo Menezes, Primeira Turma, DJe 11/11/2015).

Ainda nesse sentido:

Administrativo. Exploração de petróleo e gás natural. Participação de Município 

no embarque e desembarque. City gate. Pagamento de royalties. Não cabimento. 

Jurisprudência pacífi ca. Súmula 83/STJ.

1. O Tribunal a quo examinou expressamente a questão suscitada - sobre a 

representação processual do município - de forma objetiva e sufi ciente, embora 

contrária à pretensão do recorrente, não havendo falar em violação ao art. 535 do 

CPC.

2. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ têm afi rmado que o direito à 

percepção de royalties está ligado diretamente à atividade de extração do recurso 

natural, não tendo a lei benefi ciado os municípios em que há simples passagem 

de equipamentos associados ao processo de distribuição (REsp 1.169.806/RJ, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.10.2010; REsp 1.119.643/RS, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29.4.2010; REsp 1.115.194/PE, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 13.6.2011).

3. Seja pela alínea “a” ou alínea “c” do permissivo constitucional, o apelo não 

merece conhecimento, nesse ponto, por força do enunciado da Súmula 83/STJ, in 

verbis: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação 

do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
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4. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp 1.362.051/PE, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/4/2014).

Recurso especial. Royalties. Município com instalações destinadas à distribuição 

e não ao embarque e desembarque de gás natural. A teor do que já decidiram 

a Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça, “o direito ao 

recebimento de royalties por parte de ‘Municípios onde se localizarem instalações 

marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás 

natural’ (art. 27, III da Lei 2.004/1953, na redação dada pela Lei 7.990/1989), está 

vinculado à atividade de exploração do petróleo ou do gás natural, razão pela 

qual as ‘instalações’ a que se refere a Lei são as inseridas na cadeia extrativa, 

não se estendendo às que se destinam a distribuir o produto já processado” 

(REsp n. 1.115.194, PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJ de 13.06.2011). 

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.310.525/RN, Relator Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Turma, DJe 22.5.2013).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Financeiro. Royalties. 

Recebimento por Município com instalações de distribuição do gás processado 

(gasoduto). Impossibilidade.

1. Firmou-se entendimento, em ambas as Turmas integrantes da Primeira 

Seção, no sentido de que “o direito a recebimento de royalties por parte de 

‘Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque 

ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural’ (art. 27, III da Lei 2.004/1953, na 

redação dada pela Lei 7.990/1989), está vinculado à atividade de exploração do 

petróleo ou do gás natural, razão pela qual as ‘instalações’ a que se refere a Lei são 

as inseridas na cadeia extrativa, não se estendendo às que se destinam a distribuir 

o produto já processado” (REsp 1.115.194/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, DJe 13.6.2011).

2. No mesmo sentido: REsp 1.344.676/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 8.5.2013; e AgRg no REsp 1.310.525/RN, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Primeira Turma, DJe 22.5.2013.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.369.814/AL, Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).

Diante dessa ponderações, e à luz dos fundamentos que nortearam o 

bem lançado voto do senhor relator, a questão preponderante para o desate da 

questão controvertida é saber se a Lei n. 12.734/2012, ao estender o direito de 

perceber royalties aos Municípios que possuam os cognominados city gates, pode 

ser considerada meramente interpretativa e, por isso mesmo, pode ter aplicação 

retroativa no tempo.

Não se desconhece que o ordenamento pátrio prevê a possibilidade de a lei 

interpretativa retroagir:
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A jurisprudência do STF é elucidativa quanto ao ponto em discussão:

Ação direta de inconstitucionalidade. Medida provisória de caráter 

interpretativo. Leis interpretativas. A questão da interpretação de leis de 

conversão por medida provisória. Princípio da irretroatividade. Caráter relativo. 

Leis interpretativas e aplicação retroativa. Reiteração de medida provisória sobre 

matéria apreciada e rejeitada pelo Congresso Nacional. Plausibilidade jurídica. 

Ausência do “periculum in mora”. Indeferimento da cautelar.

- É plausível, em face do ordenamento constitucional brasileiro, o 

reconhecimento da admissibilidade das leis interpretativas, que configuram 

instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada interpretação 

autêntica.

- As leis interpretativas - desde que reconhecida a sua existência em nosso 

sistema de direito positivo - não traduzem usurpação das atribuições institucionais 

do Judiciário e, em conseqüência, não ofendem o postulado fundamental da 

divisão funcional do poder.

- Mesmo as leis interpretativas expõem-se ao exame e à interpretação dos 

juizes e tribunais. Não se revelam, assim, espécies normativas imunes ao controle 

jurisdicional. - A questão da interpretação de leis de conversão por medida 

provisória editada pelo Presidente da República.

- O princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica do 

Estado nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem a 

inibir a ação do Poder Público eventualmente confi guradora de restrição gravosa 

(a) ao “status libertatis” da pessoa (CF, art. 5. XL), (b) ao “status subjectionais” 

do contribuinte em matéria tributária (CF, art. 150, III, “a”) e (c) à segurança 

jurídica no domínio das relações sociais (CF, art. 5., XXXVI). - Na medida em 

que a retroprojeção normativa da lei não gere e nem produza os gravames 

referidos, nada impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com efeito 

retroativo.

- As leis, em face do caráter prospectivo de que se revestem, devem, 

ordinariamente, dispor para o futuro. O sistema jurídico-constitucional brasileiro, 

contudo, não assentou, como postulado absoluto, incondicional e inderrogável, o 

princípio da irretroatividade. - A questão da retroatividade das leis interpretativas 

(ADI 605 MC, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 5/03/1993)

Todavia, tal análise deve empreendida com a máxima cautela, haja vista os 

possíveis efeitos de se aplicar a nova lei de forma retroativa.

Tudo indica que a Lei n. 12.734/2012 criou direito novo, não podendo 

ser aplicada retroativamente. Isso porque, sob a égide da Lei n. 9.478/1997, os 

royalties eram devidos àqueles municípios em que havia algum impacto em razão 

das operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, quando a 
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lavra ocorresse em terra, lagos, rios, ilhas ou plataforma continental. Como se 

sabe, não havia previsão de pagamento àqueles municípios que dispunham 

de equipamentos e instalações destinados à execução de serviços locais de 

distribuição de gás canalizado. Portanto, a nova lei criou direito novo, ao passar 

a contemplar com royalties os municípios que não integram a cadeia produtora/

extrativista, mas que apenas servem de ponto de distribuição de gás natural.

Ora, é evidente que novel lei não foi editada sob o viés de aclarar o diploma 

antigo. De sua redação, não se depreende tal desiderato. Deveras, o que se 

tem é a inauguração de direito novo; extensão do pagamento de royalties aos 

municípios que contam com city gate.

Ruma para o mesmo norte a doutrina pátria sobre o tema:

O inc. I alude às chamadas leis interpretativas que, em qualquer caso, 

assumindo expressamente esse caráter, podem ser aplicadas a atos ou fatos 

pretéritos, mas excluindo-se a aplicação de penalidades à infração dos dispositivos 

interpretados. As leis interpretativas exibem um traço bem peculiar, na medida 

em que não visam à criação de novas regras de conduta para a sociedade, 

circunscrevendo seus objetivos ao esclarecimento de dúvidas levantadas pelos 

termos da linguagem da lei interpretada. Encaradas sob esse ângulo, despem-

se da natureza inovadora que acompanha a atividade legislativa, retrotraindo 

ao início da vigência da lei interpretada, explicando com fórmulas elucidativas 

sua mensagem antes obscura (DE CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito 

Tributário. edição 2012. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 94)

Isso posto, acompanho a divergência inaugurada pelo senhor Ministro 

Gurgel de Faria e nego provimento ao recurso especial, rogando vênia ao relator, 

senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

É como voto.




