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EMENTA

Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Atividade de 

praticagem. Limites da intervenção do Estado na ordem econômica. 

Fixação de preços máximos pela autoridade marítima.

1. Cinge-se a questão à possibilidade de intervenção da 

autoridade pública na atividade de praticagem, para promover, de 

forma ordinária e permanente, a fi xação dos preços máximos a serem 

pagos na contratação dos serviços em cada zona portuária.

2. Tomando de empréstimo a precisa definição entabulada 

pela eminente Ministra Eliana Calmon no julgamento do REsp 

752.175/RJ, observa-se que o exercício do trabalho de praticagem é 

regulamentado pela Lei n. 9.537/1997, que, em seu art. 3º, outorga 

à autoridade marítima a sua implantação e execução, com vista a 

assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, 

no mar aberto e nas hidrovias, justifi cando, dessa forma, a intervenção 

estatal em todas as atividades que digam respeito à navegação.

3. Denota-se, da própria letra dos arts. 12, 13, 14, e 15 da Lei n. 

9.537/1997, que se trata de serviço de natureza privada, confi ada a 

particular que preencher os requisitos estabelecidos pela autoridade 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

292

pública para sua seleção e habilitação, e entregue à livre iniciativa e 

concorrência.

4. A partir do advento da Lei n. 9.537/1997, foi editado o 

Decreto n. 2.596/1998, que dispõe sobre a segurança do tráfego 

aquaviário em águas sob jurisdição nacional e regulamenta a questão 

dos preços dos serviços de praticagem, salientando a livre concorrência 

para a sua formação, bem como o caráter excepcional da intervenção 

da autoridade marítima para os casos em que ameaçada a continuidade 

do serviço.

5. Posteriormente, editou-se o Decreto n. 7.860/2012, que criou 

nova hipótese de intervenção da autoridade pública na formação dos 

preços dos serviços, agora de forma permanente e ordinária.

6. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 

9.537/1997, consoante entendimento desta relatoria, só pode conduzir 

à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade 

marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de 

praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular andamento 

das atividades, como bem defi niu a lei.

7. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que 

a interferência do Estado na formação do preço somente pode ser 

admitida em situações excepcionais de total desordem de um setor 

de mercado e por prazo limitado, sob o risco de macular o modelo 

concebido pela CF/1988, com exceção dos casos em que a própria 

Carta Constitucional instituiu o regime de exploração por monopólio 

público.

8. É inconcebível, no modelo constitucional brasileiro, a 

intervenção do Estado no controle de preços de forma permanente, 

como política pública ordinária, em atividade manifestamente 

entregue à livre iniciativa e concorrência, ainda que defi nida como 

essencial.

9. O limite de um decreto regulamentar é dar efetividade ou 

aplicabilidade a uma norma já existente, não lhe sendo possível a 

ampliação ou restrição de conteúdo, sob pena de ofensa à ordem 

constitucional.

10. Agravo interno a que se nega provimento.
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ACÓRDÃO

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

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

Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, 

Assusete Magalhães e Herman Benjamin (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

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

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 26.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de agravo interno manejado pela 

União contra a decisão monocrática de e-STJ, fl s. 3.239/3.250, por meio da qual 

se conheceu em parte do recurso especial do Conselho Nacional de Praticagem, 

e nessa extensão, deu-lhe provimento para restabelecer a ordem concedida na 

sentença de piso, a fi m de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de 

impor limites máximos aos preços do serviço de praticagem prestado por seus 

associados, ressalvada a hipótese legalmente estabelecida no parágrafo único do 

art. 14 da Lei n. 9.537/1997.

Defende a agravante, em síntese, que, segundo a leitura do art. 14, parágrafo 

único, da Lei 9.537/1998, somente pode conduzir à conclusão de que a fi xação 

do preço do serviço de praticagem é uma das medidas que devem ser adotadas 

pela autoridade marítima, não se tratando de medida excepcional.

Entende que “a interpretação do referido dispositivo deve ser feita 

integralmente. É dizer: as três medidas previstas no dispositivo legal – número 

de práticos, preço do serviço e requisição de práticos – devem ser adotadas pela 

autoridade marítima para assegurar a prestação permanente da praticagem” 

(e-STJ, fl . 3.262).

Assevera “que o Decreto n. 2.596/98, que regulamentava a Lei 9.537/97, 

prevendo a livre negociação de preços entre as partes e a intervenção do Poder 
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Público em casos excepcionais, foi alterado pelo Decreto n. 7.860/2012, o qual 

revogou aquelas hipóteses de negociação e intervenção excepcional” (e-STJ, fl . 

3.264).

Acrescenta que “esse Decreto n. 7.860/2012 representa uma mudança 

na condução e regulação tanto técnica quanto econômica nos serviços da 

praticagem, eis que questões antes tratadas diretamente pela Autoridade 

Marítima ou livremente negociadas pelas partes (preços dos serviços), fi cam 

agora submetidas às deliberações da Comissão Nacional para os Assuntos de 

Praticagem. Portanto, as alterações implementadas pelo Decreto n. 7.860/2012 

modifi caram o regime jurídico dos serviços de praticagem, máxime no que 

concerne aos preços a serem praticados” (e-STJ, fl . 3.264).

Pugna, assim, pelo juízo de retratação, ou que seja o feito apresentado ao 

colegiado e, ao fi m, provido.

Impugnação ao agravo interno apresentada às e-STJ, fl s. 3.332/3.351.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): A pretensão recursal não merece 

êxito, na medida em que a interessada não trouxe argumentos aptos à alteração 

do posicionamento anteriormente fi rmado.

Como registrado na primeira oportunidade, cinge-se a questão à 

possibilidade de intervenção da autoridade pública na atividade de praticagem, 

para promover, de forma ordinária e permanente, a fi xação dos preços máximos 

a serem pagos na contratação dos serviços em cada zona portuária.

Tomando de empréstimo a precisa defi nição entabulada pela eminente 

Ministra Eliana Calmon no julgamento do REsp 752.175/RJ, observo que o 

exercício do trabalho de praticagem é regulamentado pela Lei n. 9.537/1997, 

que, em seu art. 3º, outorga à autoridade marítima a sua implantação e execução, 

com vista a assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, 

no mar aberto e nas hidrovias, justifi cando, dessa forma, a intervenção estatal em 

todas as atividades que digam respeito à navegação.

Dentro dessa ótica, segurança da vida e da navegação, atribui o art. 4º 

da lei mencionada à autoridade marítima a tarefa de regulamentar o serviço 

de praticagem de utilização obrigatória nas hipóteses por ele estabelecidas, 
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delimitando, inclusive, as zonas de praticagem, cujas atividades estão previstas 

nos arts. 12, 13 e 14, não sendo demais transcrevê-los:

Art. 12. O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades 

profi ssionais de assessoria ao Comandante requeridas por força de peculiaridades 

locais que difi cultem a livre e segura movimentação da embarcação.

Art. 13. O serviço de praticagem será executado por práticos devidamente 

habilitados, individualmente, organizados em associações ou contratados por 

empresas.

§ 1º A inscrição de aquaviários como práticos obedecerá aos requisitos 

estabelecidos pela autoridade marítima, sendo concedida especifi camente para 

cada zona de praticagem, após a aprovação em exame e estágio de qualifi cação.

§ 2º A manutenção da habilitação do prático depende do cumprimento da 

freqüência mínima de manobras estabelecida pela autoridade marítima.

§ 3º É assegurado a todo prático, na forma prevista no caput deste artigo, o 

livre exercício do serviço de praticagem.

§ 4º A autoridade marítima pode habilitar Comandantes de navios de bandeira 

brasileira a conduzir a embarcação sob seu comando no interior de zona de 

praticagem específica ou em parte dela, os quais serão considerados como 

práticos nesta situação exclusiva.

Art. 14. O serviço de praticagem, considerado atividade essencial, deve estar 

permanentemente disponível nas zonas de praticagem estabelecidas.

Parágrafo único. Para assegurar o disposto no caput deste artigo, a autoridade 

marítima poderá:

I - estabelecer o número de práticos necessário para cada zona de praticagem;

II - fi xar o preço do serviço em cada zona de praticagem;

III - requisitar o serviço de práticos.

Art. 15. O prático não pode recusar-se à prestação do serviço de praticagem, 

sob pena de suspensão do certifi cado de habilitação ou, em caso de reincidência, 

cancelamento deste.

Denota-se, da própria letra do dispositivo legal em epígrafe, que se trata 

de serviço de natureza privada, confi ada a particular que preencher os requisitos 

estabelecidos pela autoridade pública para sua seleção e habilitação, e entregue à 

livre iniciativa e concorrência.

Infere-se também do mesmo comando que, além de assegurar o livre 

exercício da atividade, o legislador a defi niu como atividade essencial, que 

deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem, conferindo à 
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autoridade marítima a prerrogativa de estabelecer número de práticos em cada 

zona, fi xar o preço e requisitar o serviço, para a garantia de sua continuidade, 

posto que essencial.

Reside, pois, nessa prerrogativa atribuída à autoridade marítima, pelo inciso 

II do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 9.537/1997, a controvérsia acerca da 

validade do Decreto n. 7.860/2012, por meio do qual foi criada a Comissão 

Nacional para Assuntos de Praticagem, com o objetivo de elaborar propostas 

sobre regulação de preços, abrangência das zonas e medidas de aperfeiçoamento 

relativas ao serviço de praticagem, alterando o Decreto n. 2.596, de 18 de maio 

de 1998.

Desenvolvendo o tema cronologicamente, constato que, a partir do advento 

da Lei n. 9.537/1997, foi editado o Decreto n. 2.596/1998, que dispõe sobre a 

segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e regulamenta 

a questão dos preços dos serviços de praticagem nestes termos:

Art. 6º A aplicação do previsto no inciso II do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 9.537, de 11 de dezembro de 1997, observará o seguinte:

I - o serviço de praticagem é constituído de prático, lancha de prático e atalaia;

II - a remuneração do serviço de praticagem abrange o conjunto dos elementos 

apresentados no inciso I, devendo o preço ser livremente negociado entre as 

partes interessadas, seja pelo conjunto dos elementos ou para cada elemento 

separadamente;

III - nos casos excepcionais em que não haja acordo, a autoridade marítima 

determinará a fi xação do preço, garantida a obrigatoriedade da prestação do 

serviço.

Nota-se, sem muito esforço, que o referido regulamento praticamente 

reproduziu o que dispôs a Lei n. 9.537/1997, salientando a livre concorrência 

para a formação dos preços dos serviços, bem como o caráter excepcional 

da intervenção da autoridade marítima para os casos em que ameaçada a 

continuidade do serviço.

Posteriormente, como já visto, editou-se o Decreto n. 7.860/2012, que 

criou nova hipótese de intervenção da autoridade pública na formação dos 

preços dos serviços, agora de forma permanente e ordinária.

Eis o que defi niu o novel decreto regulamentador:

Art. 1º Fica criada a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, com o 

objetivo de propor:
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I - metodologia de regulação de preços do serviço de praticagem;

II - preços máximos do serviço de praticagem em cada Zona de Praticagem;

III - medidas para o aperfeiçoamento da regulação do serviço de praticagem 

em cada Zona de Praticagem; e

IV - abrangência de cada Zona de Praticagem.

Parágrafo único. As propostas serão submetidas à Autoridade Marítima para 

homologação.

A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 9.537/1997, no meu 

entender, só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é 

dada à autoridade marítima a interferência na fi xação dos preços dos serviços 

de praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular andamento das 

atividades, como bem defi niu a lei.

Friso, primeiramente, que a Lei n. 9.537/1997 estabelece que a autoridade 

marítima poderá fi xar o preço do serviço, não se afi gurando o imperativo que 

conduza à ideia da obrigatoriedade do tabelamento dos referidos preços nem 

que possa fazê-lo em caráter permanente, a partir do juízo discricionário do 

administrador público.

A meu sentir, essa é a interpretação mais consentânea com os ditames 

constitucionais acerca do poder de regulação do Estado sobre a ordem 

econômica.

A Constituição da República consagra, no art. 170, que a ordem econômica 

deve assentar-se, conjuntamente, na livre iniciativa e na valorização do trabalho 

humano, a par da livre concorrência e do livre exercício de qualquer atividade 

econômica, salvo nos casos previstos em lei.

De outro lado, concebe-se a intervenção do Estado na ordem econômica 

por meio de regulação e fi scalização, tanto na modalidade de concessão de 

incentivos e fomento a determinadas atividades como para evitar o abuso 

do poder econômico pelo particular, exercendo proteção ao consumidor e ao 

mercado, conforme a dicção do art. 174 da Carta Constitucional de 1988, que 

assim estabeleceu:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fi scalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
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Contudo, a intervenção do Estado na economia como instrumento de 

regulação dos setores econômicos deve ser exercida com respeito aos princípios 

e fundamentos da ordem econômica, de modo a não malferir o princípio da livre 

iniciativa, um dos pilares da República (REsp 744.077/DF, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado em 10/10/2006, DJ 9/11/2006, p. 256).

O princípio da livre concorrência consiste na formação do preço pelas 

circunstâncias do mercado, ou seja, traduz a liberdade de sua fi xação e constitui 

elemento essencial à livre iniciativa.

Nesse tópico, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que 

a interferência do Estado na formação do preço somente pode ser concebida 

em situações excepcionais de total desordem de um setor de mercado e por 

prazo limitado, sob o risco de macular o modelo concebido pela CF/1988, com 

exceção dos casos em que a própria Carta Constitucional instituiu o regime de 

exploração por monopólio público.

Na lição do Ministro Luís Roberto Barroso, no artigo “A ordem econômica 

constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços” (http://

bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/44384), uma circunstância que justifi caria a 

intervenção do Estado na fi xação de preços seria a deterioração generalizada do 

princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, que exija a ação estatal para 

sua reorganização.

E assim desenvolve o eminente doutrinador:

Limites Constitucionais à Disciplina de Preços por parte do Estado

V. Competência estatal em matéria de preços privados

V.1. A livre fixação de preços é elemento fundamental da livre iniciativa. 

O controle prévio de preços como política pública regular viola princípio 

constitucional.

Nos capítulos precedentes, cuidou-se genericamente da intervenção estatal, 

na modalidade de disciplina da ordem econômica. Cumpre agora aplicar as idéias 

desenvolvidas à questão específi ca do controle de preços. Deve-se assinalar, de 

plano, que o controle prévio de preços é medida própria de dirigismo econômico, 

e não meio legítimo de disciplina do mercado. A livre fi xação de preços integra 

o conteúdo essencial da livre iniciativa e não pode ser validamente vulnerada, 

salvo situações extremas que envolvam o próprio colapso no funcionamento do 

mercado.

Diante de tal premissa, é possível assentar que, em situação de normalidade, 

independentemente dos fundamentos em tese admissíveis para a intervenção 
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disciplinadora, o controle prévio ou a fi xação de preços privados pelo Estado 

confi gura inconstitucionalidade patente. A Constituição brasileira não admite 

como política pública regular o controle prévio de preços.

Note-se que a situação de normalidade a que se fez referência não exclui, por 

natural, a possibilidade episódica da prática de ilícitos contra a ordem econômica. 

Diante de algum indício de conduta infratora ou anticoncorrencial, podem ser 

defl agrados os mecanismos próprios de apuração, mediante devido processo 

legal, e, se for o caso, de punição. Em situações normais, o controle estatal em 

matéria de preços de produtos e serviços será sempre posterior à verifi cação de 

práticas abusivas ou anticoncorrenciais, assegurados os direitos fundamentais à 

ampla defesa e ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

V.2. Somente em situação de anormalidade do mercado, ausentes as condições 

regulares de livre concorrência, o princípio da livre iniciativa poderá sofrer 

ponderação para admitir o controle prévio de preços, observados determinados 

pressupostos.

Admite-se, todavia, que em situações anormais seja possível o controle 

prévio de preços pelo Estado, na medida em que o mercado privado como 

um todo tenha se deteriorado a ponto de não mais operarem a livre iniciativa 

e a livre concorrência de forma regular. Nesses casos – excepcionais, repita-

se – a intervenção se justifica, afastando o limite material acima referido, 

exatamente para reconstruir a prática de tais princípios. Isto é: para reordenar o 

mercado concorrencial de modo que a livre iniciativa e seus corolários possam 

efetivamente funcionar.

Note-se, porém, que o controle prévio de preços só é admissível por esse 

fundamento. E, mesmo assim, observado o princípio da razoabilidade. Os 

demais, representados pela valorização do trabalho humano e pelos princípios 

de funcionamento da ordem econômica, não podem justifi car o controle prévio 

de preços, pois isso seria incompatível com o conteúdo básico da livre iniciativa. 

Esta proposição é válida, inclusive, em relação à atuação voltada para a proteção 

do consumidor – que é um dos princípios de funcionamento da atividade 

econômica. E, ademais, também quanto a este ponto, ocorreria o limite imposto 

pela razoabilidade, haja vista que existem mecanismos menos gravosos para esta 

proteção – incentivo à concorrência, punição administrativa, civil e penal dos 

infratores.

V.3. [...]

Além de ser razoável, a intervenção estatal sobre os preços terá, em qualquer 

caso, de observar dois outros limites inequívocos. Um, de natureza conjuntural: 

a medida deve ser excepcional, para atender a circunstância específica e 

emergencial. Na ausência de uma situação anormal, fora do comum, não se 

legitima a providência, menos ainda com caráter duradouro. Vale dizer: o controle 

de preços jamais pode ser praticado como uma política pública ordinária.
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Em outras palavras, o controle de preços poderá ser adotado temporária e 

excepcionalmente para formar um mercado privado e concorrencial, ou para 

reestabelecê-lo. Daí por diante, o mercado privado, devidamente organizado, 

passará a reger-se pela livre iniciativa e pela livre concorrência. Essa é a única 

hipótese em que o controle de preços pelo Estado poderá ser legítimo.

[...]

Em conclusão: o controle prévio de preços poderá ser legítimo no sistema 

constitucional brasileiro diante de uma situação absolutamente anormal, de 

deterioração do mercado privado concorrencial, e não por qualquer outro 

fundamento. Seu propósito será o reestabelecimento do mercado livre, deverá 

se tratar de medida temporária e em nenhuma hipótese poderá impor preços 

inferiores ao preço de custo acrescido da margem necessária para reinvestimentos 

e de um lucro mínimo. E em todos os seus aspectos deverá observar o princípio 

da razoabilidade.

Na conclusão do autor, é inconcebível, no modelo constitucional brasileiro, 

a intervenção do Estado no controle de preços de forma permanente, como 

política pública ordinária, em atividade manifestamente entregue à livre 

iniciativa e concorrência, ainda que defi nida como essencial.

Voltando à hipótese dos autos, parece-me ser exatamente o que o referido 

Decreto n. 7.860/2012 tenta estabelecer: a criação de uma comissão para a 

fi xação permanente de preços máximos para uma atividade entregue à livre 

iniciativa.

Não bastasse a impropriedade de seu pretensioso objeto, é amplamente 

sabido que o limite de um decreto regulamentar é dar efetividade ou 

aplicabilidade a uma norma já existente, não lhe sendo possível a ampliação ou 

restrição de conteúdo, sob pena de ofensa à ordem constitucional.

No caso que se apresenta, sobressai a antinomia entre os dois decretos 

regulamentares da Lei n. 9.537/1997, que disciplinam de maneira diametralmente 

oposta a norma legal. E, se o Decreto n. 2.596/1998 praticamente reproduz 

o texto da Lei n. 9.537/1997, não poderia o novel Decreto n. 7.860/2012 

imprimir tratamento tão incongruente sem ofensa ao princípio da reserva legal.

Nesse contexto, penso que o comando do decreto regulamentar em questão 

extrapola os limites constitucionais para a interferência do Poder Público no 

âmbito do controle da ordem econômica, de modo que devem ser sustados seus 

efeitos.
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Por tudo o que foi esposado, entendo que o Decreto n. 7.860/2012 não 

poderia instituir tabelamento de preços máximos dos serviços de praticagem 

nem mesmo comissão com esse propósito, porque a Lei n. 9.537/1997, que 

disciplinou a atividade, não contemplou tal possibilidade, a menos que na 

excepcional hipótese de risco de descontinuidade do serviço, em face de sua 

essencialidade.

Essa foi a conclusão a que chegou esta Segunda Turma, em caso idêntico, 

cuja ementa fi cou vazada nos seguintes termos:

Recurso especial. Administrativo. Atividade de praticagem. Limites da 

intervenção do Estado na ordem econômica. Fixação de preços máximos pela 

autoridade marítima. Violação do princípio da reserva legal. Alegação de ofensa 

ao art. 535 do CPC/1973. Não ocorrência.

1. Não procede a suscitada contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, tendo 

em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões 

essenciais à solução da controvérsia, concluindo de forma contrária à defendida 

pela parte recorrente, o que não confi gura omissão ou qualquer outra causa 

passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. Cinge-se a questão à possibilidade de intervenção da autoridade pública 

na atividade de praticagem, para promover, de forma ordinária e permanente, a 

fi xação dos preços máximos a serem pagos na contratação dos serviços em cada 

zona portuária.

3. Tomando de empréstimo a precisa defi nição entabulada pela eminente 

Ministra Eliana Calmon no julgamento do REsp 752.175/RJ, observa-se que o 

exercício do trabalho de praticagem é regulamentado pela Lei n. 9.537/1997, que, 

em seu art. 3º, outorga à autoridade marítima a sua implantação e execução, com 

vista a assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no 

mar aberto e nas hidrovias, justifi cando, dessa forma, a intervenção estatal em 

todas as atividades que digam respeito à navegação.

4. Denota-se, da própria letra dos arts. 12, 13, 14, e 15 da Lei n. 9.537/1997, que 

se trata de serviço de natureza privada, confi ada a particular que preencher os 

requisitos estabelecidos pela autoridade pública para sua seleção e habilitação, e 

entregue à livre iniciativa e concorrência.

5. A partir do advento da Lei n. 9.537/1997, foi editado o Decreto n. 2.596/1998, 

que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição 

nacional e regulamenta a questão dos preços dos serviços de praticagem, 

salientando a livre concorrência para a sua formação, bem como o caráter 

excepcional da intervenção da autoridade marítima para os casos em que 

ameaçada a continuidade do serviço.
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6. Posteriormente, editou-se o Decreto n. 7.860/2012, que criou nova hipótese 

de intervenção da autoridade pública na formação dos preços dos serviços, agora 

de forma permanente e ordinária.

7. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 9.537/1997, consoante 

entendimento desta relatoria, só pode conduzir à conclusão de que, apenas na 

excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fi xação dos 

preços dos serviços de praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular 

andamento das atividades, como bem defi niu a lei.

8. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a interferência 

do Estado na formação do preço somente pode ser admitida em situações 

excepcionais de total desordem de um setor de mercado e por prazo limitado, 

sob o risco de macular o modelo concebido pela CF/1988, com exceção dos 

casos em que a própria Carta Constitucional instituiu o regime de exploração por 

monopólio público.

9. É inconcebível, no modelo constitucional brasileiro, a intervenção do Estado 

no controle de preços de forma permanente, como política pública ordinária, em 

atividade manifestamente entregue à livre iniciativa e concorrência, ainda que 

defi nida como essencial.

10. O limite de um decreto regulamentar é dar efetividade ou aplicabilidade 

a uma norma já existente, não lhe sendo possível a ampliação ou restrição de 

conteúdo, sob pena de ofensa à ordem constitucional.

11. Recurso especial a que se dá provimento, para restabelecer a ordem 

concedida na sentença de piso, a fi m de determinar que a autoridade impetrada 

se abstenha de impor limites máximos aos preços do serviço de praticagem 

prestado por seus associados, ressalvada a hipótese legalmente estabelecida no 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 9.537/1997.

(REsp 1.662.196/RJ, de minha relatoria, julgado em 19/9/2017, DJe 25/9/2017)

Portanto, deve ser restabelecida a ordem concedida na sentença de piso, 

a fi m de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impor limites 

máximos aos preços do serviço de praticagem prestado por seus associados, 

ressalvada a hipótese legalmente estabelecida no parágrafo único do art. 14 da 

Lei n. 9.537/1997.

Não havendo, pois, nova motivação hábil para alterar o entendimento 

anteriormente exarado, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

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

42.040-PR (2013/0111906-0)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Agravante: Diogo Saldanha Macorati e outros

Advogados: Fernando Gustavo Knoerr e outro(s) - PR021242

Viviane Coêlho de Séllos - SP128767A

Agravado: Estado do Paraná

Procurador: Raquel Maria Trein de Almeida e outro(s) - PR035459

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno no recurso ordinário em 

mandado de segurança. Servidor público. Extinção, pela Lei Estadual 

16.840/11, da Gratifi cação pelo Exercício de Encargos Especiais. 

Segurança denegada. Ausência de impugnação a fundamento do 

acórdão. Incidência da Súmula 283/STF, por analogia. Agravo interno 

improvido.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão monocrática 

publicada em 25/10/2017, que, por sua vez, decidira recurso interposto 

contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado 

pelos ora recorrentes contra ato atribuído ao Secretário de Estado 

da Administração e Previdência e ao Procurador-Geral do Estado 

do Paraná, que excluiu a Gratificação de Encargos Especiais do 

vencimento dos Procuradores do Estado no Paraná. O writ restou 

denegado, pelo acórdão recorrido, daí a interposição do presente 

Recurso Ordinário.

III. O presente Recurso Ordinário deve ser analisado à luz do 

CPC/1973. Isso porque, em sessão realizada em 09/03/2016, em 

homenagem ao princípio tempus regit actum – inerente aos comandos 

processuais –, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que 

a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela 

vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que 

o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento 
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jurisdicional que pretende combater. Aplicação do Enunciado 

Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado pelo Plenário da Corte, 

em 09/03/2016: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

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

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça”.

IV. Malgrado bem articulada a pretensão dos recorrentes, deve 

ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, 

porquanto, “no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório 

de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus 

de impugnar especifi cadamente os fundamentos adotados no acórdão, 

pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade” 

(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017). Com efeito, 

o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, como espécie 

recursal que é, reclama, para sua admissibilidade, a fi el observância 

do princípio da dialeticidade, impondo-se à parte recorrente o ônus 

de expor especificamente, 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. Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 

47.395/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 

06/12/2016.

V. Pacífi ca a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a 

Súmula n. 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por 

isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por 

analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, 

especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do 

acórdão recorrido” (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 1º/08/2012).

VI. Caso concreto em que, nas razões do Recurso Ordinário, 

não restaram rechaçados especificamente os fundamentos do 

acórdão impugnado, no sentido de que não é o caso de decadência 

administrativa, porquanto não se trata de revogação ou anulação de 

ato administrativo, mas de sua supressão por lei, que não há falar em 
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direito adquirido a sistema remuneratório de servidor público, bem 

como ser impossível a aferição, no caso, da redução remuneratória, 

com os documentos juntados aos autos, o que retira a liquidez e 

certeza do direito, em face da necessidade de dilação probatória. 

Incidência, no caso, da Súmula 283/STF, por analogia.

VII. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

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

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

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

Ministra Relatora.

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

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

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

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 27.2.2018

RELATÓRIO

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

interposto por Diogo Saldanha Macorati e outros, em 27/10/2017, contra decisão 

de minha lavra, publicada em 25/10/2017, in verbis:

Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto 

por Diogo Saldanha Macorati e outros, com fundamento no art. 105, II, b, da 

Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná, assim ementado:

Mandado de segurança originário. Servidor público. Remuneração. 

Extinção da Gratifi cação pelo Exercício de Encargos Especiais pela Lei Estadual 

16.840/11.

1. Conforme determina o artigo 135 da Constituição Federal, a remuneração 

dos Procuradores do Estado deve ocorrer por subsídio fi xado em parcela única. 

Ausência de implementação por parte do Estado do Paraná. Inaplicabilidade 
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do art. 39, § 4º, à hipótese dos autos em face da inércia da Administração em 

fi xar a remuneração por meio de subsídio.

2. Alegada violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 

Não ocorrência. Possibilidade de supressão de pagamento ilegal pela 

Administração. Ausência de direito adquirido a ato ilegal. Princípio da 

irredutibilidade salarial que não serve de justifi cativa para manutenção do 

pagamento indevido. Precedentes do STF e do STJ.

3. Ainda que superada a tese da ilegalidade do ato não é possível verifi car a 

liquidez e certeza do direito alegado. Documentos juntados insufi cientes para 

aferir redução do valor nominal. Variações semelhantes às ocorridas antes da 

extinção da vantagem. Liminar revogada. Ordem denegada (fl s. 743/744e).

Inconformada, sustenta a parte ora recorrente que:

A própria Procuradoria-Geral do Estado confessa que o valor pago a título 

de Gratifi cação integra os vencimentos da carreira de Procurador, tanto 

que nos editais de abertura de concurso para o provimento deste cargo faz 

constar que a remuneração inicial paga aos integrantes da carreira, soma o 

valor de R$ 9.891,18 (nove mil, oitocentos e noventa e um reais, e dezoito 

centavos), ao qual ainda é somado o valor como “premio produtividade, 

variável nos termos da Lei Estadual n. 14.234/2003”. (doc. 04) Nesse esteio, 

afi gura-se ilegítima a redução de vencimentos mediante o corte unilateral 

desta gratificação, na medida em que a gratificação não é vantagem 

remuneratória de caráter estritamente pessoal, mas sim genérica, paga a 

todos os Procuradores em valor idêntico.

Ademais, o pagamento da gratificação é levado até mesmo para 

remuneração na inatividade, sendo que a Lei 16.840/11 se limita a suprimir 

a gratifi cação sem prever a sua incorporação a outra forma de composição 

da remuneração, o que é vedado pelo entendimento pacificado pelos 

Tribunais Superiores, bem como pela nossa Carta Magna.

(...)

O Estado alega que embora tenha sido suprimida a vantagem de 

Gratificação de Encargos Especiais aos Procuradores do Estado, referida 

vantagem fora incorporada ao montante pago a título de Prêmio 

Produtividade, parcela variável, composta pelo resultado da divisão 

dos valores arrecadados por todos os Procuradores a título de verbas 

sucumbenciais.

Ocorre que a Lei n. 16.840/2011 apenas extinguiu a Gratificação 

sem qualquer referência à forma de compensação do valor suprimido 

da remuneração dos servidores, ou ã aludida incorporação Prêmio 

Produtividade.
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O caráter variável do Prêmio-Produtividade, aferido conforme o 

desempenho arrecadador dos Procuradores, tendo assim caráter transitório 

e variável, já não se incorpora aos vencimentos dos Procuradores, nem é 

percebido na remuneração da inatividade.

(...)

Fato é que os vencimentos de Procuradores de Estado, assim como 

de outras carreiras chamadas típicas de Estado, porque indelegáveis 

ao desempenho por particulares, não pode ficar ao sabor de cálculos 

variáveis, estimativas ou volumes de arrecadação, sob pena inclusive de se 

mercantilizar sua função de modo absolutamente espúrio.

Deve sim pautar-se em parâmetros claros e estáveis, como condição 

primeira para o bom desempenho das relevantes atribuições do cargo.

Não é outra a razão pela qual a própria Constituição exige que tais 

careiras sejam remuneradas em parcela única, estável, geral e irredutível, 

chamada subsídio.

Resta comprovada a redução da remuneração total dos impetrantes e, 

o que inclusive é reconhecido na própria ementa do acórdão ao frisar que 

o pagamento de tal gratifi cação era realizado indistintamente a todos os 

Procuradores desde 2004.

(...)

É certo que o pagamento da gratifi cação benefi cia os Procuradores, que 

a percebem de boa-fé, restando evidente a conclusão de que, o Estado, 

mesmo sob o argumento de que este pagamento não tinha base legal, 

tinha o prazo de 05 (cinco) anos para rever os pagamentos, e não o fez.

Se não o fez não mais pode fazê-lo, pois a Gratifi cação de Encargos 

Especiais é paga há mais de 8 (oito) anos a todos os Procuradores.

O próprio Estado reconhece que “O pagamento de tal gratificação 

indistintamente a todos os Procuradores do Estado desde 2004...”

(...)

Ainda que o ato fosse tempestivo (e não é, quando a Administração 

Pública faz uso da prerrogativa da autotutela, corrigindo seus próprios atos, 

tal providência, nos casos em que eventual correção prejudique o servidor 

público, somente pode ser adotada após a instauração do devido processo 

administrativo em estrita observância ao artigo 5, LIV e LV da Constituição 

Federal, para o devido exercício do contraditório e ampla defesa, por parte 

do servidor.

Trata-se da interpretação mitigada da Sumula 473 do STF, seguindo a 

mais atualizada orientação da jurisprudência do STF, ad litteris:

(...)
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No caso em foco, é confessado pelo Estado e reconhecido na própria 

decisão recorrida que o corte da Gratifi cação e Encargos Especiais operou-

se de forma unilateral, é dizer: sem nenhum apreço à garantia constitucional 

do devido processo.

(...) (fl s. 769/779e).

Contrarrazões, a fl s. 793/811.

Parecer do MPF, a fl s. 525/531e, pelo improvimento do recurso.

De início, é esta a letra do acórdão combatido, transcrita no que interessa ao 

presente caso:

No caso em tela, buscam os impetrantes impedir a consumação de 

lesão de direito, diante de receio de que seja suprimida de forma irregular a 

gratifi cação de encargos especiais, em face do advento da Lei 16.840/2011.

Aduzem os impetrantes que a Lei Estadual n. 16.840, de 28 de junho 

de 2011, dentre outras disposições, suprimiu a Gratifi cação de Encargos 

Especiais dos vencimentos pagos aos Procuradores do Estado do Paraná e 

que tal medida atingirá a todos os integrantes da carreira.

Dessa forma, sustentam que a gratificação discutida trata-se de 

vantagem genérica, paga a todos os procuradores, inclusive, incorporável 

a aposentadoria e, portanto, não pode ser suprimida sob pena de afrontar 

o direito constitucionalmente previsto da irredutibilidade dos vencimentos.

Assim, requerem os impetrantes a concessão de segurança para fi ns 

de manutenção do pagamento de Gratifi cação de Encargos Especiais, de 

modo a afastar a incidência do artigo 15 da Lei 16.840/2011 que extingui tal 

vantagem em face do princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

(...)

Inicialmente, cumpre observar que a Constituição Federal dispõe, em 

seu artigo 135, que os procuradores dos estados serão remunerados na 

forma do art. 39, § 4º, ou seja ‘exclusivamente por subsidio fixado em 

parcela única, vedado o acrescimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou, outra espécie remuneratória (...) 

in verbis:

(...)

O dispositivo mencionado, cuja redação foi trazida pela Emenda 

Constitucional n. 19/98 impõe à administração a fi xação da remuneração 

dos Procuradores Estaduais por meio de parcela única, denominada 

subsidio, vedando que seja a ela acrescida qualquer gratifi cação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

(...)
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Entretanto, a despeito do comando constitucional, e de diversas 

manifestações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (a exemplo 

da consulta trazida aos autos às fl s. 449/489), no sentido da necessidade 

de fixar a remuneração dos Procuradores por meio de subsídios, até a 

presente data não houve. por parte do Estado do Paraná, a sua efetiva 

implementação nesses termos.

Dessa forma, tem-se que a “reestruturação administrativa” promovida 

pela Lei n. 16.840/2011, diferente do alegado pelo Estado do Paraná à 

fl . 437, não promoveu a correta “readequação da estrutura de cargos” e 

remuneração da Procuradoria Geral do Estado do Paraná ao Estatuto dos 

Servidores Públicos e à Constituição Federal, posto ainda permanecer 

irregular o pagamento dos procuradores por meio de vencimentos.

Nesse ponto, ainda que a eventual concessão de vantagens aos 

procuradores pudesse ferir a Constituição, com a inércia da administração 

na fi xação da remuneração por meio de subsídios, não há que se impor ao 

caso o comando do artigo 39, § 4º, uma vez que se dirige especifi camente a 

hipótese de remuneração por meio de parcela fi xa. Consigne-se, entretanto, 

a necessidade da administração de regularizar a questão, fixando a 

remuneração dos Procuradores por meio de subsídios, conforme determina 

a Constituição Republicana de 1988.

Por outro lado, importa considerar que a Gratificação de Encargos 

Especiais foi instituída pela Lei n. 6.174 de 16 de Novembro de 1970, que 

estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do 

Estado do Paraná:

(...)

Na sequência a Lei n. 7.074 de 02 de Janeiro de 1979, ainda em vigor, 

ao dispor sobre a organização da Procuradoria Geral do Estado, vedou 

expressamente a percepção das gratifi cações pela execução de serviços 

extraordinários e pelo desempenho de encargos especiais aos integrantes 

da carreira de Procurador do Estado:

(...)

A Lei 13.666 de 05 de Julho de 2002, que instituiu o quadro próprio 

do poder executivo do Estado do Paraná, por sua vez, manteve a referida 

gratificação, consignando se tratar de retribuição financeira de caráter 

transitório, destinada aos servidores que desempenham atividades ou 

tarefas de maior responsabilidade previstas em lei ou regulamento:

(...)

Assim, é imperioso concluir que no caso em tela a Gratificação de 

Encargos Especiais foi paga de forma irregular aos procuradores, posto 

tratar-se de vantagem de natureza transitória, devida apenas aos servidores 
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com encargos de assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo, e 

tarefas de maior responsabilidade previstas em lei ou regulamento, vedada 

aos Procuradores do Estado.

De outra forma, o Decreto n. 1.575 de 06 de fevereiro de 1976, trazido 

pelos impetrantes na sessão do dia 18 de setembro de 2012, não tem o 

condão de regularizar a concessão da referida Gratifi cação, em face da 

expressa vedação legal consubstanciada no artigo 42 da Lei n. 7.074 de 02 

de Janeiro de 1979.

Logo, a lei estabelece de forma expressa vedação aos integrantes 

da carreira de Procurador do Estado à percepção das gratifi cações pelo 

desempenho de encargos especiais, de modo que não há como negar 

fl agrante ilegalidade em seu pagamento.

(...)

Destarte, diante da ilegalidade no pagamento da vantagem mostra-se 

possível a sua supressão, não havendo, inclusive, que se falar em direito 

adquirido a ato ilegal.

Isso posto, o princípio da irredutibilidade salarial também não serve de 

justifi cativa para a manutenção de pagamento indevido, haja vista o fato de 

que de ato ilegal não decorrem direitos.

(...)

A propósito, também não merece guarida o argumento relativo à 

decadência quinquenal do poder de autotutela administrativa para anular 

ou revogar atos de que tenham decorrido efeitos favoráveis para os seus 

destinatários, trazido pelos impetrantes através de memoriais.

Isso porque o caso que aqui se trata não se refere à anulação ou revogação 

de ato administrativo pela própria administração, mas de supressão de 

gratifi cação por meio de lei.

Desse modo, o comando a que se refere o artigo 54 da Lei 9.784/99 dirige-

se especificamente aos casos de anulação de ato administrativo, hipótese 

absolutamente diversa a dos presentes autos.

Acrescente-se, a título de reforço argumentativo que, ainda que 

desconsideradas as argumentações tecidas acima, também não seria possível 

a concessão da segurança ante a inexistência de liquidez e certeza do direito 

alegado quanto à irredutibilidade dos vencimentos.

Conforme é cediço, o servidor público não tem direito adquirido a 

regime jurídico de forma que, eventuais alterações na composição de seus 

vencimentos retirando ou modifi cando a fórmula de cálculo de vantagens, sem 

que haja redução do montante até então percebido, não fere os princípios da 

irredutibilidade de vencimentos.
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No caso em exame, não é possível aferir de plano se houve ou não redução 

nos vencimentos a partir da análise global dos contracheques juntados. O 

reconhecimento da liquidez e certeza do direito afi rmado na inicial encontra, 

outrossim, insuperável empecilho, dada a falta de comprovação sobre fatos 

essenciais, cuja elucidação demandaria atividade probatória insuscetível de 

ser promovida na via eleita.

Isso porque a remuneração dos procuradores nos moldes vigentes é 

composta por uma parcela fi xa (salário base e verba de representação) somada 

a uma parcela variável (prêmio de produtividade), de modo que eventual 

redução no valor nominal somente seria aferível a partir de uma análise mais 

complexa, carecendo de dilação probatória.

Com os documentos juntados pelas partes, somente possível concluir 

que houveram pequenas mudanças nas remunerações dos procuradores 

entretanto, tais variações se mostram equivalentes as que ocorriam antes da 

extinção da referida Gratifi cação de Encargos Especiais em razão da própria 

variação do prêmio produtividade, não sendo possível inferir de plano a 

existência de decesso remuneratório.

Ao contrário, em alguns casos é até possível verificar acréscimo 

remuneratório, como a hipótese do impetrante Manoel Pedro Hey Pacheco 

Filho que, entre junho e julho de 2011, recebeu valor nominal aumentado (vide 

tabela apresentada à fi . 439).

No entanto, como explica o próprio Estado do Paraná, no mês de junho de 

2011, tal servidor público recebeu verbas atinentes a revisões de salário e verba 

de representação, caracterizados como valores excepcionais.

De qualquer sorte, se considerar, no contra-cheque de tal servidor (fl . 491), 

para o mês de junho de 2011, as mesmas receitas costumeiras dos demais 

meses (i.e. Salário-Base, Prêmio Produtividade, Verba de Representação e 

Gratifi cação Encargos Especiais de Procuradores), chega-se ao total bruto de 

R$ 19.924,22, montante nominalmente superior ao percebido em julho de 2011 

(R$ 19.670,47).

Ante o exposto, não há que se falar em direito líquido e certo dos impetrantes, 

razão pela qual voto por denegar a segurança pleiteada, revogando a liminar 

anteriormente concedida, e condenando aos impetrantes ao pagamento 

das custas processuais, deixando de arbitrar honorários advocatícios em 

razão da Súmula 105 do STJ.

(...) (fl s. 749/ 758e),

A viabilidade do Recurso Ordinário pressupõe, desde logo, a demonstração de 

erro na na fundamentação (exposição dos fundamentos) do acórdão recorrido, 

não se mostrando sufi ciente a mera insurgência contra o comando contido no 

dispositivo, como no caso, a denegação da ordem.
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Essa é a razão pela qual a jurisprudência desta Corte Superior há muito se 

pacifi cou no sentido de que deve ser negado seguimento, por irregularidade formal 

violadora do princípio da dialeticidade, ao recurso cujas razões não combatem 

especifi camente todos os fundamentos do acórdão recorrido.

Diante desse contexto, por simples cotejo entre o que restou decidido e o que 

fora alegado nas razões recursais, verifica-se que a fundamentação do acórdão 

impugnado restou incólume, atraindo, ao caso, o óbice da Súmula 283/STF, por 

analogia.

Nesse sentido:

Direito Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Concurso 

público. Impossibilidade de comparecimento ao Teste de Aptidão Física 

(TAF). Fundamento inatacado. Súmula 283/STF. 1. A falta de combate a 

fundamento sufi ciente para manter íntegro o acórdão recorrido justifi ca a 

aplicação do disposto na Súmula 283/STF. 2. Hipótese em que o recorrente 

não impugnou o fundamento adotado pela Corte local consistente na 

previsão editalícia de impossibilidade de realização de segunda chamada 

de qualquer dos testes ou provas. 3. Recurso em mandado de segurança 

não conhecido (STJ, RMS 36.642/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe de 15/08/2017).

Processual Civil. Fundamento do acórdão não impugnado. Não observação 

do princípio da dialeticidade. Irregularidade formal que impede o seguimento 

do recurso. 1. O argumento do aresto recorrido, no sentido de que houve 

decadência do direito de impugnar a regra do edital, não foi impugnado. 

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que padece de 

irregularidade formal o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em 

que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especifi camente os 

fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da 

dialeticidade. 3. Agravo Regimental não provido (AgRg no RMS 44.887/SP, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/11/2015).

De qualquer modo, ainda que tal óbice pudesse ser afastado, o que não é o 

caso, ressalta-se, o acórdão recorrido não discrepa da jurisprudência desta Corte, 

em casos como tais.

Registre-se, por fim, que a tese de cerceamento de defesa somente foi 

apresentada quando da interposição do presente recurso, o que configura 

inadmissível inovação recursal.

Com efeito, “a ampla devolutividade do recurso ordinário não pode ser levada 

ao extremo de permitir-se a livre discussão de temas que não foram objeto 

da exordial e sequer restaram enfrentados pela Corte de origem, daí porque 

é vedada a inovação recursal” (STJ, RMS 20.854/ES, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe de 24/02/2010).
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Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança (fl s. 864/871e).

Inconformada, sustenta a parte agravante que:

No r. Acórdão proferido no mandamus pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Paraná lê-se a conclusão de que “não merece guarida o argumento relativo à 

decadência quinquenal do poder de autotutela administrativa para anular ou 

revogar atos de que tenham decorridos efeitos favoráveis para os seus destinatários, 

trazido pelos impetrantes através de memoriais. Isso porque o caso que aqui se 

trata não se refere à anulação ou revogação de ato administrativo pela própria 

administração, mas de supressão de gratificação por meio de lei. Desse modo, o 

comando a que se refere o artigo 54 da Lei 9.784/99 dirige-se especifi camente aos 

casos de anulação de ato administrativo, hipótese absolutamente diversa a dos 

presentes autos”.

Como não deixaria de ser, o argumento foi atacado nas razões do Recurso 

Ordinário, oportunidade em que ficou demonstrado que ‘o artigo 42 da Lei 

Estadual n. 7.074/79 vedava o pagamento da gratificação pelo desempenho 

de encargos especiais a Procuradores do Estado. Da mesma forma é também 

certo que, desde 1979, o Estado do Paraná tinha ciência do pagamento ilegal e 

deveria tê-lo corrigido. Não o fez, permanecendo inerte por mais de 35 anos. A 

busca da correção de seus atos, neste momento, já não é possível, pois fulminada 

pelo transcurso do prazo decadencial quinquenal previsto na Lei Federal de Processo 

Administrativo (Lei 9.784/99), precisamente em seu artigo 54, cujo termo inicial 

ocorrera na data da percepção do primeiro pagamento (art. 54, § 1º).

A jurisprudência é rente ao dispositivo legal, verbis:

Administrativo. Mandado de segurança. Servidora pública. Processo 

administrativo disciplinar. Aposentadoria cassada. Impossibilidade. 

Decadência administrativa. Art. 54, parág. 1º, da Lei 9.784/99. Ordem 

concedida.

1. Pode a Administração utilizar de seu poder de autotutela, que possibilita 

a esta anular ou revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidades. 

Entretanto, deve-se preservar a estabilidade das relações jurídicas fi rmadas, 

respeitando-se o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e 

moral do particular. Na esteira de culta doutrina e consoante o art. 54, 

parág. 1º, da Lei n. 9.784/99, o prazo decadencial para anulação dos atos 

administrativos é de 05 (cinco) anos da percepção do primeiro pagamento. 

No mesmo sentido, precedentes desta Corte (MS n. 7.773/DF, Rel. Ministro 

Fernando Gonçalves, DJU de 04.03.2002 e 6.566/DF, Rel. p/acórdão Ministro 

Peçanha Martins, DJU de 15.05.2000).
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E também por esta razão se pleiteou o provimento do Recurso Ordinário.

(...)

A decisão se mostra, deste modo, nitidamente lacunosa ao não considerar este 

fundamento da razão recursal que, independentemente das demais, reveste-se 

da condição de permitir de forma isolada o provimento do recurso.

A decisão recorrida não considerou o transcurso do prazo decadencial previsto 

pelo art. 54, § 1º da Lei 9.784/99 e tampouco a decidiu, ainda que por outro 

argumento que tivesse a condição de afastá-lo (fl s. 876/878e).

Por fi m, requer “o conhecimento e o provimento do presente para reformar 

a r. Decisão monocrática, julgando o Recurso Ordinário para provê-lo, nos 

termos de sua fundamentação” (fl . 880e).

Impugnação da parte agravada, a fl s. 887/892e, pelo improvimento do 

recurso.

É o relatório.

VOTO

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

não merece censura.

Registre-se, de início, que o presente Recurso Ordinário deve ser analisado 

à luz do CPC/1973.

Com efeito, em homenagem ao princípio tempus regit actum – inerente aos 

comandos processuais –, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que 

a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à 

data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem 

a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende 

combater. Aplica-se, no caso, o Enumerado Administrativo 2/2016, do STJ, 

aprovado pelo Plenário da Corte, em 09/03/2016: “Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março 

de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça”.

Na origem, Diogo Saldanha Macorati e outros impetraram Mandado de 

Segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Administração 

e Previdência e ao Procurador-Geral do Estado do Paraná, que excluiu a 
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Gratifi cação de Encargos Especiais do vencimento dos Procuradores do Estado 

no Paraná.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, 

denegou a segurança, nos seguintes termos:

No caso em tela, buscam os impetrantes impedir a consumação de lesão de 

direito, diante de receio de que seja suprimida de forma irregular a gratifi cação de 

encargos especiais, em face do advento da Lei 16.840/2011.

Aduzem os impetrantes que a Lei Estadual n. 16.840, de 28 de junho de 2011, 

dentre outras disposições, suprimiu a Gratifi cação de Encargos Especiais dos 

vencimentos pagos aos Procuradores do Estado do Paraná e que tal medida 

atingirá a todos os integrantes da carreira.

Dessa forma, sustentam que a gratifi cação discutida trata-se de vantagem 

genérica, paga a todos os procuradores, inclusive, incorporável a aposentadoria 

e, portanto, não pode ser suprimida sob pena de afrontar o direito 

constitucionalmente previsto da irredutibilidade dos vencimentos.

Assim, requerem os impetrantes a concessão de segurança para fins de 

manutenção do pagamento de Gratifi cação de Encargos Especiais, de modo a 

afastar a incidência do artigo 15 da Lei 16.840/2011 que extingui tal vantagem em 

face do princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

(...)

Entretanto, a despeito do comando constitucional, e de diversas manifestações 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (a exemplo da consulta trazida aos 

autos às fl s. 449/489), no sentido da necessidade de fi xar a remuneração dos 

Procuradores por meio de subsídios, até a presente data não houve. por parte do 

Estado do Paraná, a sua efetiva implementação nesses termos.

(...)

Nesse ponto, ainda que a eventual concessão de vantagens aos procuradores 

pudesse ferir a Constituição, com a inércia da administração na fixação da 

remuneração por meio de subsídios, não há que se impor ao caso o comando do 

artigo 39, § 4º, uma vez que se dirige especifi camente a hipótese de remuneração 

por meio de parcela fi xa. Consigne-se, entretanto, a necessidade da administração 

de regularizar a questão, fi xando a remuneração dos Procuradores por meio de 

subsídios, conforme determina a Constituição Republicana de 1988.

Por outro lado, importa considerar que a Gratificação de Encargos Especiais 

foi instituída pela Lei n. 6.174 de 16 de Novembro de 1970, que estabelece o regime 

jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná:

(...)

Na sequência a Lei n. 7.074 de 02 de Janeiro de 1979, ainda em vigor, ao dispor 

sobre a organização da Procuradoria Geral do Estado, vedou expressamente 
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a percepção das gratificações pela execução de serviços extraordinários e pelo 

desempenho de encargos especiais aos integrantes da carreira de Procurador do 

Estado:

(...)

A Lei 13.666 de 05 de Julho de 2002, que instituiu o quadro próprio do poder 

executivo do Estado do Paraná, por sua vez, manteve a referida gratificação, 

consignando se tratar de retribuição fi nanceira de caráter transitório, destinada aos 

servidores que desempenham atividades ou tarefas de maior responsabilidade 

previstas em lei ou regulamento:

(...)

Assim, é imperioso concluir que no caso em tela a Gratificação de Encargos 

Especiais foi paga de forma irregular aos procuradores, posto tratar-se de vantagem de 

natureza transitória, devida apenas aos servidores com encargos de assessoramento 

direto ao Chefe do Poder Executivo, e tarefas de maior responsabilidade previstas em 

lei ou regulamento, vedada aos Procuradores do Estado.

De outra forma, o Decreto n. 1.575 de 06 de fevereiro de 1976, trazido pelos 

impetrantes na sessão do dia 18 de setembro de 2012, não tem o condão de 

regularizar a concessão da referida Gratifi cação, em face da expressa vedação legal 

consubstanciada no artigo 42 da Lei n. 7.074 de 02 de Janeiro de 1979.

Logo, a lei estabelece de forma expressa vedação aos integrantes da carreira 

de Procurador do Estado à percepção das gratifi cações pelo desempenho de 

encargos especiais, de modo que não há como negar fl agrante ilegalidade em seu 

pagamento.

(...)

Destarte, diante da ilegalidade no pagamento da vantagem mostra-se possível a 

sua supressão, não havendo, inclusive, que se falar em direito adquirido a ato ilegal.

Isso posto, o princípio da irredutibilidade salarial também não serve de 

justifi cativa para a manutenção de pagamento indevido, haja vista o fato de que de 

ato ilegal não decorrem direitos.

(...)

A propósito, também não merece guarida o argumento relativo à decadência 

quinquenal do poder de autotutela administrativa para anular ou revogar atos de 

que tenham decorrido efeitos favoráveis para os seus destinatários, trazido pelos 

impetrantes através de memoriais.

Isso porque o caso que aqui se trata não se refere à anulação ou revogação de 

ato administrativo pela própria administração, mas de supressão de gratifi cação por 

meio de lei.

Desse modo, o comando a que se refere o artigo 54 da Lei 9.784/99 dirige-

se especificamente aos casos de anulação de ato administrativo, hipótese 

absolutamente diversa a dos presentes autos.
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Acrescente-se, a título de reforço argumentativo que, ainda que desconsideradas 

as argumentações tecidas acima, também não seria possível a concessão da 

segurança ante a inexistência de liquidez e certeza do direito alegado quanto à 

irredutibilidade dos vencimentos.

Conforme é cediço, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico 

de forma que, eventuais alterações na composição de seus vencimentos retirando ou 

modifi cando a fórmula de cálculo de vantagens, sem que haja redução do montante 

até então percebido, não fere os princípios da irredutibilidade de vencimentos.

No caso em exame, não é possível aferir de plano se houve ou não redução nos 

vencimentos a partir da análise global dos contracheques juntados. O reconhecimento 

da liquidez e certeza do direito afi rmado na inicial encontra, outrossim, insuperável 

empecilho, dada a falta de comprovação sobre fatos essenciais, cuja elucidação 

demandaria atividade probatória insuscetível de ser promovida na via eleita.

Isso porque a remuneração dos procuradores nos moldes vigentes é composta 

por uma parcela fi xa (salário base e verba de representação) somada a uma parcela 

variável (prêmio de produtividade), de modo que eventual redução no valor nominal 

somente seria aferível a partir de uma análise mais complexa, carecendo de dilação 

probatória.

Com os documentos juntados pelas partes, somente possível concluir que 

houveram pequenas mudanças nas remunerações dos procuradores entretanto, 

tais variações se mostram equivalentes as que ocorriam antes da extinção 

da referida Gratificação de Encargos Especiais em razão da própria variação do 

prêmio produtividade, não sendo possível inferir de plano a existência de decesso 

remuneratório.

Ao contrário, em alguns casos é até possível verifi car acréscimo remuneratório, 

como a hipótese do impetrante Manoel Pedro Hey Pacheco Filho que, entre junho 

e julho de 2011, recebeu valor nominal aumentado (vide tabela apresentada à fl . 

439).

No entanto, como explica o próprio Estado do Paraná, no mês de junho de 

2011, tal servidor público recebeu verbas atinentes a revisões de salário e verba 

de representação, caracterizados como valores excepcionais.

De qualquer sorte, se considerar, no contra-cheque de tal servidor (fl . 491), 

para o mês de junho de 2011, as mesmas receitas costumeiras dos demais meses 

(i.e. Salário-Base, Prêmio Produtividade, Verba de Representação e Gratifi cação 

Encargos Especiais de Procuradores), chega-se ao total bruto de R$ 19.924,22, 

montante nominalmente superior ao percebido em julho de 2011 (R$ 19.670,47).

Ante o exposto, não há que se falar em direito líquido e certo dos impetrantes, 

razão pela qual voto por denegar a segurança pleiteada, revogando a liminar 

anteriormente concedida, e condenando aos impetrantes ao pagamento das 

custas processuais, deixando de arbitrar honorários advocatícios em razão da 

Súmula 105 do STJ (fl s. 749/ 758e).
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Por sua vez, nas razões recursais, limitou-se a parte recorrente a sustentar 

que:

A própria Procuradoria-Geral do Estado confessa que o valor pago a título 

de Gratificação integra os vencimentos da carreira de Procurador, tanto que 

nos editais de abertura de concurso para o provimento deste cargo faz constar 

que a remuneração inicial paga aos integrantes da carreira, soma o valor de R$ 

9.891,18 (nove mil, oitocentos e noventa e um reais, e dezoito centavos), ao qual 

ainda é somado o valor como “premio produtividade, variável nos termos da Lei 

Estadual n. 14.234/2003”. (doc. 04) Nesse esteio, afi gura-se ilegítima a redução de 

vencimentos mediante o corte unilateral desta gratifi cação, na medida em que a 

gratifi cação não é vantagem remuneratória de caráter estritamente pessoal, mas sim 

genérica, paga a todos os Procuradores em valor idêntico.

Ademais, o pagamento da gratifi cação é levado até mesmo para remuneração na 

inatividade, sendo que a Lei 16.840/11 se limita a suprimir a gratifi cação sem prever 

a sua incorporação a outra forma de composição da remuneração, o que é vedado 

pelo entendimento pacifi cado pelos Tribunais Superiores, bem como pela nossa Carta 

Magna.

(...)

O Estado alega que embora tenha sido suprimida a vantagem de Gratifi cação 

de Encargos Especiais aos Procuradores do Estado, referida vantagem fora 

incorporada ao montante pago a título de Prêmio Produtividade, parcela variável, 

composta pelo resultado da divisão dos valores arrecadados por todos os 

Procuradores a título de verbas sucumbenciais.

Ocorre que a Lei n. 16.840/2011 apenas extinguiu a Gratifi cação sem qualquer 

referência à forma de compensação do valor suprimido da remuneração dos 

servidores, ou ã aludida incorporação Prêmio Produtividade.

O caráter variável do Prêmio-Produtividade, aferido conforme o desempenho 

arrecadador dos Procuradores, tendo assim caráter transitório e variável, já não se 

incorpora aos vencimentos dos Procuradores, nem é percebido na remuneração 

da inatividade.

(...)

Fato é que os vencimentos de Procuradores de Estado, assim como de outras 

carreiras chamadas típicas de Estado, porque indelegáveis ao desempenho por 

particulares, não pode fi car ao sabor de cálculos variáveis, estimativas ou volumes 

de arrecadação, sob pena inclusive de se mercantilizar sua função de modo 

absolutamente espúrio.

Deve sim pautar-se em parâmetros claros e estáveis, como condição primeira para 

o bom desempenho das relevantes atribuições do cargo.

Não é outra a razão pela qual a própria Constituição exige que tais careiras 

sejam remuneradas em parcela única, estável, geral e irredutível, chamada 

subsídio.
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Resta comprovada a redução da remuneração total dos impetrantes e, o que 

inclusive é reconhecido na própria ementa do acórdão ao frisar que o pagamento 

de tal gratifi cação era realizado indistintamente a todos os Procuradores desde 

2004.

(...)

É certo que o pagamento da gratificação beneficia os Procuradores, que a 

percebem de boa-fé, restando evidente a conclusão de que, o Estado, mesmo sob o 

argumento de que este pagamento não tinha base legal, tinha o prazo de 05 (cinco) 

anos para rever os pagamentos, e não o fez.

Se não o fez não mais pode fazê-lo, pois a Gratifi cação de Encargos Especiais é 

paga há mais de 8 (oito) anos a todos os Procuradores.

O próprio Estado reconhece que “O pagamento de tal gratificação 

indistintamente a todos os Procuradores do Estado desde 2004...”

(...)

Ainda que o ato fosse tempestivo (e não é, quando a Administração Pública faz 

uso da prerrogativa da autotutela, corrigindo seus próprios atos, tal providência, 

nos casos em que eventual correção prejudique o servidor público, somente pode 

ser adotada após a instauração do devido processo administrativo em estrita 

observância ao artigo 5, LIV e LV da Constituição Federal, para o devido exercício do 

contraditório e ampla defesa, por parte do servidor.

Trata-se da interpretação mitigada da Sumula 473 do STF, seguindo a mais 

atualizada orientação da jurisprudência do STF, ad litteris:

(...)

No caso em foco, é confessado pelo Estado e reconhecido na própria decisão 

recorrida que o corte da Gratificação e Encargos Especiais operou-se de forma 

unilateral, é dizer: sem nenhum apreço à garantia constitucional do devido processo 

(fl s. 769/779e).

Posta essas premissas – e em que pese a irresignação da parte agravante 

–, o seguimento da pretensão recursal restou prejudicado pela não observância 

do princípio da dialeticidade recursal, nos termos da Súmula 283/STF, pois os 

recorrentes não cuidaram de apresentar – como seria de rigor – as razões pelas 

quais entendem que não poderiam prevalecer todos os fundamentos do acórdão 

combatido.

De fato, nas razões do Recurso Ordinário não restaram combatidos 

especifi camente os fundamentos do acórdão impugnado, no sentido de que não 

é o caso de decadência administrativa, porquanto não se trata de revogação ou 

anulação de ato administrativo, mas de sua supressão por lei, que não há falar 
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em direito adquirido a sistema remuneratório de servidor público, bem como ser 

impossível a aferição, no caso, da redução remuneratória, com os documentos 

juntados aos autos, o que retira a liquidez e certeza do direito, em face da 

necessidade de dilação probatória, o que faz incidir a Súmula 283/STF, por 

analogia.

É pacífi co o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do 

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 514, II, 539, II, 

e 540 do CPC/1973 – vigentes na data da publicação do acórdão recorrido e da 

interposição do recurso – e do art. 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas 

quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de 

origem.

Isso porque o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, como espécie 

recursal que é, reclama, para sua admissibilidade, a fi el observância do princípio 

da dialeticidade, impondo-se à parte recorrente o ônus de expor especifi camente, 

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.

Nesse sentido, preleciona Araken de Assis:

O fundamento da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e 

a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar 

o desacerto do ato, a existência do vício de juízo (error in iudicando), o vício de 

procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração 

do provimento (in Manual dos Recursos, 2ª edição, 2007, Editora Revista dos 

Tribunais, p. 98).

De igual modo, manifesta-se Luiz Orione Neto:

A fundamentação do recurso é requisito imprescindível e conditio sine qua 

de sua admissibilidade, porquanto é com os fundamentos de fato e de direito 

que o ex adverso e o próprio órgão ad quem tomarão conhecimento das razões 

apontadas pelo recorrente como base de sua pretensão a novo julgamento mais 

favorável (in Recursos Cíveis, 2ª edição, 2006, Editora Saraiva, p. 212).

Assim também preconiza a Corte Suprema, como se constata desta 

manifestação do Ministro Celso de Mello:

O ordenamento positivo brasileiro, ao defi nir os requisitos de admissibilidade 

do recurso ordinário em mandado de segurança, determina que esse meio de 
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impugnação dos acórdãos proferidos pelos Tribunais seja acompanhado das 

razões do pedido de reforma da decisão judicial questionada. A ausência dessas 

razões ou, como no caso, a falta de específi ca impugnação dos fundamentos que 

conferem suporte jurídico ao acórdão recorrido atuam como causas obstativas do 

próprio conhecimento do recurso ordinário. Não se deve conhecer de recurso que 

não impugne, fundamentadamente, os motivos invocados no pronunciamento 

jurisdicional questionado. Quando as razões recursais revelam-se inteiramente 

dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer 

pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e 

de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-

se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, 

que deveria questionar, de modo específi co, a motivação subjacente ao acórdão 

impugnado (STF, RMS 21.597/RJ, Rel. Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJU 

de 30/09/1994).

Remansosa também é a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “não 

é de se aceitar recurso remissivo, em que a parte vencida não aduz fundamentos 

aptos a reformar o ‘decisum’ anterior, atendo-se aos argumentos produzidos 

alhures, abstendo-se de atacar as bases do aresto hostilizado, permanecendo 

indenes seus fundamentos, desta feita abrigados sob o manto da preclusão” (STJ, 

RMS 2.273/RS, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, DJU de 

09/05/1994).

Com efeito, “no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório 

de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de 

impugnar especifi cadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não 

conhecimento por descumprimento da dialeticidade” (STJ, AgInt nos EDcl no 

RMS 29.098/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

de 02/05/2017).

A propósito, ainda, os seguintes arestos:

Processual Civil. Recurso ordinario em mandado de segurança. Razões 

recursais. Mera repetição da petição inicial. Requisito de admissibilidade da 

regularidade formal: insatisfeito. Precedentes. Recurso não conhecido.

I - Não se conhece do recurso ordinario de mandado de segurança se as 

razões recursais, ao inves de apresentar os motivos pelos quais o acordão 

recorrido não merece subsistir, não passam de copia da petição inicial.

II - Para satisfazer o requisito de admissibilidade da regularidade formal, 

deve o recorrente instruir a petição de interposição com as razões recursais, 

nas quais devera impugnar o ‘decisum’ recorrido, demonstrando o porque do 

seu desacerto.
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III - Precedentes do STJ: RMS 5.978/SP e REsp 38.610/PR.

IV - Recurso ordinario não conhecido (STJ, RMS 5.749/RJ, Rel. Ministro Adhemar 

Maciel, Segunda Turma, DJU de 24/03/1997).

Processual. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de 

segurança. Cancelamento de permissões para a exploração de transporte por taxi. 

Inexistência de direito líquido e certo. Indeferimento da inicial do mandamus.

I - O recurso não faz qualquer apreciação sobre os argumentos trazidos no 

acórdão recorrido, não atendendo aos preceitos insculpidos no art. 514 do CPC.

II - Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no RMS 15.605/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU de 20/10/2003).

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso em mandado 

de segurança. Princípio da dialeticidade. Não conhecimento.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica 

que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infi rmar 

especifi camente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se 

insufi ciente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a 

quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões 

recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável 

ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro 

Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/11/2014).

Processual Civil. Fundamento do acórdão não impugnado. Não observação do 

princípio da dialeticidade. Irregularidade formal que impede o seguimento do 

recurso.

1. O argumento do aresto recorrido, no sentido de que houve decadência do 

direito de impugnar a regra do edital, não foi impugnado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que padece de 

irregularidade formal o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o 

recorrente descumpre seu ônus de impugnar especifi camente os fundamentos do 

acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade.

3. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/11/2015).

Agravo interno no recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de 

impugnação específi ca do fundamento do acórdão recorrido. Inobservância do 

princípio da dialeticidade.
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1. O recurso ordinário em mandado de segurança, como espécie recursal que é, 

reclama, para sua admissibilidade, a fi el 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.

(...)

3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS 47.395/MG, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 06/12/2016).

Diante desse contexto, “a Súmula n. 283 do STF prestigia o princípio 

da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também 

incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não 

impugna, especifi camente, fundamento sufi ciente para a manutenção do acórdão 

recorrido” (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta 

Turma, DJe de 1º/08/2012).

Nesse sentido:

Processual Civil. Recurso em mandado de segurança. Acórdão recorrido. Triplo 

fundamento. Argumento inatacado. Súmula 283/STF. Aplicação por analogia.

1. Se o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada qual 

suficiente para manter a decisão, e a parte deixa de insurgir-se contra um deles, 

torna-se inviável o conhecimento do recurso, já que ausente um dos pressupostos 

genéricos de recorribilidade.

2. A ação de segurança foi decidida com base em três argumentos: decadência 

do pleito mandamental; ilegitimidade passiva da autoridade apontada como 

coatora; inviabilidade de mandamus contra lei tem tese, fundamento inatacado 

sufi ciente per se para manutenção do acórdão recorrido.

3. Incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF, segundo a qual “é inadmissível 

o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 

fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”.

(...)

5. Recurso ordinário não conhecido (STJ, RMS 21.019/RJ, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJU de 16/06/2006).

Mandado de segurança. Concurso público. Curso de formação de Soldados 

da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Petição inicial indeferida na origem 

por falta de liquidez e certeza do direito vindicado, ante a ausência de lastro 

probatório pré-constituído. Recurso ordinário deficientemente fundamentado 

sem impugnação específica das razões de decidir do acórdão recorrido. Não-

conhecimento.
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1. Inviável o conhecimento do recurso ordinário que registra evasivas alegações 

sobre violação de princípios constitucionais, sem impugnar especifi camente as razões 

de decidir do acórdão recorrido. Precedentes.

2. Aplicação, por analogia, das Súmulas 283/STF e 182/STJ.

Recurso ordinário não-conhecido (STJ, RMS 22.636/PE, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 17/04/2008).

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Fundamento 

autônomo e sufi ciente não atacado. Incidência analógica do Verbete Sumular 283/

STF. Recurso não provido.

1. Nos termos do enunciado sumular 283/STF, de aplicação analógica ao recurso 

ordinário, deve o recorrente impugnar especifi camente todos os fundamentos do 

pronunciamento judicial que pretende reverter, sob pena de, não o fazendo, vê-lo 

mantido.

2. Recurso ordinário não provido (STJ, RMS 37.941/SP, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 04/02/2013).

Processual Civil. Agravo interno do recurso em mandado de segurança. (...) 

Fundamentos do acórdão. Ausência de impugnação. Não observância do princípio 

da dialeticidade. Irregularidade formal que impede o seguimento do recurso.

(...)

2. A ausência de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão 

recorrido justifi ca a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF (v.g.: AgInt no 

RMS 34.291/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/3/2017).

3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS 46.116/RO, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 09/05/2017).

É de se registrar, ainda – e a título ilustrativo –, que também o CPC 

de 2015, ao apresentar mudanças no tocante à exigência de motivação das 

decisões judiciais, de modo a conter, de forma mais particularizada, as razões 

que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional, também demandou 

para as partes um maior aprimoramento relativo ao ônus de impugnação dos 

fundamentos da decisão recorrida.

Logo, caso é se impor, na espécie, o teor da Súmula 283/STF, por analogia: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 

mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”.

Registre-se, por fi m, que também o exame da matéria relativa à decadência 

restou prejudicada, na decisão agravada, por falta de impugnação específi ca, no 

Recurso Ordinário, do fundamento do acórdão recorrido no sentido de que 
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não é o caso de decadência administrativa, porquanto não se trata de revogação 

ou anulação de ato administrativo, mas de sua supressão por lei. Por tal razão a 

decisão agravada fez incidir, no caso, a Súmula 283/STF.

Ademais, o Agravo interno não é o meio recursal adequado para ser sanada 

a suposta omissão a respeito da decadência.

Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Julgamento. 

Mérito recursal. Agravo. Alegação. Omissão. Exame. Óbices de admissibilidade. 

Inadequação. Modo de impugnação. Ausência. Refutação. Fundamento judicial.

1. Examinado o mérito do recurso especial, pressupõe-se previamente examinados 

os requisitos de admissibilidade, de sorte que se a parte pretende, à guisa de omissão, 

a verifi cação de algum óbice específi co, deve opor embargos de declaração e não 

interpor agravo regimental. Inteligência do princípio da singularidade recursal.

2. Empiora tal situação quando o regimental não cogita de atacar o único 

fundamento da decisão monocrática. Aplicação, por extensão, da jurisprudência 

assentada na Súmula 182/STJ.

3. Agravo regimental não conhecido (STJ, AgRg no REsp 1.434.018/DF, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/06/2014).

Ante todo o exposto, nego provimento ao Agravo interno.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.129.750-SC (2009/0144035-7)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Instituicao Comunitaria de Credito Blumenau-Solidariedade-

     ICC BLUSOL

Advogado: Júlio César Krepsky e outro(s) - SC009589

Recorrido: Fazenda Nacional

Procurador: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O
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EMENTA

Tributário e Processual Civil. Recurso especial. Mandado de 

segurança. Alegada violação aos arts. 165, 458, 459 e 535, II, do 

CPC/1973. Inexistência. COFINS. Isenção. MP 2.158-35/2001. 

REsp 1.353.111/RS. Representativo de controvérsia. Entendimento. 

Prejudicialidade. Interpretação literal. Art. 111, II, do CTN. Recorrente 

qualifi cada como instituição fi nanceira, com fi ns lucrativos, pelas 

instâncias ordinárias, à luz das provas dos autos e do Estatuto da 

impetrante. Alegação da recorrente de que se trata de associação civil, 

sem fi ns lucrativos. Qualidade de Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público - OSCIP. Vinculação da atividade jurisdicional. 

Inexistência. Princípio do livre convencimento motivado. Estatuto 

social. Interpretação de cláusulas contratuais. Reexame de provas. 

Impossibilidade. Súmulas 5 e 7/STJ. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e, nessa extensão, improvido.

I. Versam os autos sobre Mandado de Segurança impetrado por 

Instituição Comunitária de Crédito Blumenau Solidariedade - ICC 

BLUSOL, em que pretende ver assegurado seu direito líquido e certo 

de ser declarada isenta da COFINS, sobre quaisquer receitas por ela 

auferidas, a partir de 1º/02/99, com base na MP 2.158-35/2001, ao 

argumento de que se trata de associação civil, sem fi ns lucrativos, que 

não remunera seus dirigentes e que reverte, para a sua fi nalidade, toda 

a receita obtida em decorrência das atividades que desenvolve.

II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458, 459 

e 535, II, do CPC/1973, porquanto a prestação jurisdicional foi dada 

na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do 

acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente 

e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-

lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

III. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva, decidiu 

que “as receitas auferidas a título de mensalidade dos alunos de 

instituição de ensino sem fi ns lucrativos são decorrentes de ‘atividades 

próprias da entidade’, conforme o exige a isenção estabelecida no 

art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-

35/2001)” (STJ, REsp 1.353.111/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2015). Todavia, no presente 
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caso, a postulada condição de associação civil, sem fi ns lucrativos, da 

recorrente, não foi reconhecida, pelas instâncias ordinárias, em face 

das provas dos autos, de modo que se mostra prejudicado o debate a 

respeito da aplicação do entendimento fi rmado nos autos do aludido 

Recurso Especial repetitivo. Vale dizer, restou prejudicado o debate a 

respeito da natureza das receitas auferidas – se podem ser confi guradas 

como “relativas às atividades próprias das entidades”, nos termos da lei, 

para fi ns da isenção postulada –, diante da circunstância de que sequer 

foi reconhecida, pelas instâncias ordinárias, em face do conjunto 

probatório, a qualidade de associação civil, sem fi ns lucrativos, da 

recorrente, a despeito de suas alegações nesse sentido.

IV. A isenção constitui espécie de exoneração do dever jurídico 

de pagar tributos, cuja legislação de regência deve ser interpretada 

literalmente, em conformidade com o art. 111, II, do CTN. A 

dispensa do pagamento do tributo somente pode ocorrer se houver 

preenchimento dos requisitos pertinentes, nos estritos termos da lei.

V. As receitas das entidades de caráter fi lantrópico, recreativo, 

cultural, científico ou das associações, sem fins lucrativos, que 

prestem serviços para os quais houverem sido criadas e os coloquem, 

efetivamente, à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, são 

isentas do pagamento da COFINS. Inteligência dos arts. 13, IV, e 14, 

X, da MP 2.158-35/2001 e do art. 15 da Lei 9.532/97.

VI. Em suas razões recursais, a agravante aduz que se caracteriza 

como associação civil, sem fi ns lucrativos. No entanto, o Tribunal a quo, 

soberano na análise do material fático produzido no processo, rejeitou 

expressamente essa alegação, à luz do exame do estatuto social e das 

provas dos autos, e concluiu ser a recorrente instituição fi nanceira, 

com fi ns lucrativos, de modo que não preencheria os requisitos para 

o gozo de isenção da COFINS. Nesse contexto, a inversão do julgado 

exigiria, inequivocamente, interpretação de cláusulas contratuais e 

incursão na seara fático-probatória dos autos, providências vedadas, 

em Recurso Especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

VII. O reconhecimento como Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público - OSCIP, pelo Ministério da Justiça, assegura, à 

entidade benefi ciada, o direito de celebrar Termo de Parceria com o 

Poder Público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre 

as partes, para o fomento e execução de determinadas atividades, nos 

termos dos arts. 3º e 9º da Lei 9.790/99. Ou seja, essa qualifi cação 
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não se relaciona, nos termos da lei, diretamente, com a concessão 

de benefícios fi scais, tampouco vincula, em caráter obrigatório, a 

atividade jurisdicional.

VIII. Em nosso ordenamento jurídico vige o princípio do livre 

convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o 

magistrado analisa a prova livremente, mas deve expor as razões do seu 

convencimento. O Tribunal de origem atuou em conformidade com 

essa diretriz, ao asseverar que, apesar da qualidade de Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, os demais elementos 

probatórios coligidos nos autos, em especial o estatuto social, 

demonstram que a ora agravante atua como instituição fi nanceira e 

com objetivo de auferir lucro.

IX. “A análise da divergência jurisprudencial fi ca prejudicada 

quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial 

pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional” (STJ, AgInt no AREsp 

912.838/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

de 03/03/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.590.388/MG, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/03/2017.

X. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, 

improvido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

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

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

O Dr. Clayton Rafael Batista sustentou oralmente pela parte recorrente, 

Instituição Comunitária de Crédito Blumenau-Solidariedade-ICC Blusol.

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 15.2.2018
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Especial, 

interposto por Instituição Comunitária de Crédito Blumenau Solidariedade - 

ICC BLUSOL, com fundamento no art. 105, alíneas a e c, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado, que negou provimento à Apelação da 

impetrante:

Constitucional e Tributário. COFINS. Cooperativa de crédito. Ato cooperativo. 

Incidência. Art. 146-III-C e 174 par. 2º da CF/88. Lei 9.718 e MP 1.807 e reedições. 

Constitucionalidade.

1. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei (art. 195, caput, da CF/88), sem exclusão das 

cooperativas de crédito.

2. Por ter a Autora natureza de cooperativa e/ou de praticar atos cooperativos, 

não a diferencia das demais pessoas jurídicas com fi ns lucrativos.

3. Ao conceder fi nanciamento a associado em taxa superior àquela captada, 

a cooperativa de crédito, pessoa jurídica distinta da pessoa de seus sócios, 

denota capacidade contributiva e pratica atos que, mercantis ou não, confi guram 

faturamento.

4. A revogação da isenção da COFINS sobre ato cooperativo (LC 70/91, art. 

6º-I), extraiu maior efi cácia do princípio da solidariedade no fi nanciamento da 

seguridade social (CF/88, art. 195), em nada vulnerando o art. 146-IlI-c da CF/88.

5. O STF já assentou que a LC 70/71, por ter matriz constitucional no art. 195-

1, versa matéria atinente a lei ordinária razão por que pode ser alterada por lei 

complementar.

6. O Plenário deste Tribunal afi rmou a constitucionalidade da Lei n. 9.718/98 

(fl . 228e).

Os Embargos de Declaração, opostos pela ora recorrente, foram acolhidos, 

por maioria, sem atribuição de efeitos infringentes, a fi m de reconhecer e sanar 

a omissão ali apontada, ao fundamento de que o acórdão embargado, por ter 

considerado a impetrante como cooperativa, não teria examinado a matéria 

conforme deduzida.

Eis a ementa do acórdão:

Tributário. Embargos de declaração. Omissão. COFINS. Isenção prevista no 

art. 14 da MP 1.807, atual MP 2.158-35. ICC-BLUSOL. Sociedade civil equiparada à 

instituição fi nanceira (art. 17 da Lei 4.594/64). Impossibilidade.
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1. Sendo a impetrante equiparada à instituição fi nanceira, porquanto tem por 

objeto social o empréstimo de dinheiro a seus associados mediante paga (art. 17 

da Lei 4.594/64, não se pode reconhecer seu direito à isenção prevista no art. 14 

da Provisória 1.807, atual MP 2.158-35.

2. “O fato da impetrante não remunerar seus dirigentes não signifi ca que a 

mesma não aufi ra lucro e o lucro é justamente decorrente dos juros, pois deve 

‘operar em condições compatíveis a uma remuneração justa’, conforme dispõe o 

art. 3º do estatuto.”

3. “Os juros, no caso, são a contraprestação pelo empréstimo. Note-se que 

a Medida Provisória n. 1.858-6/99, quando concede isenção da COFINS, fala 

em atividades próprias das entidades, isto é, não concede isenção total. E, não 

considerar atividade própria os juros cobrados nos empréstimos mediante 

‘remuneração justa’ (art. 3º do estatuto) não é uma atividade própria (exclusiva) 

da impetrante como associação, mas atividade própria de todas as instituições 

fi nanceiras (...)”

4. “Devendo a Seguridade Social ser fi nanciada por toda a sociedade não há 

como reconhecer à impetrante a isenção, da COFINS, pretendida.”

5. Denegada a segurança.

6. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão apontada (fl . 257e).

Os novos Embargos Declaratórios, opostos pela recorrente, foram 

rejeitados, nos termos da seguinte ementa:

Embargos de declaração. Omissão. Inexistência.

1. O julgado não foi omisso, apenas não foi ao encontro dos interesses da 

embargante.

2. O juiz, na prestação jurisdicional, não está adstrito a examinar todos os 

argumentos indicados, bastando que fundamente a tese que esposar.

3. Os embargos declaratórios não se prestam para rediscutir o julgado e a 

atribuição de caráter infringente somente é possível em situações excepcionais, o 

que não é o caso dos autos.

4. Aos aclaratórios anteriores foi dado provimento sem atribuição de efeitos 

infringentes, não havendo motivo para o magistrado que acompanhou o 

entendimento do relator julgar os presentes embargos de declaração.

5. O Certifi cado de Interesse Público concedido pelo Ministério da Justiça não 

tem o condão de qualifi car a impetrante como entidade sem fi ns lucrativos.

6. Embargos de declaração desprovidos (fl . 268e).
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Em suas razões de Recurso Especial, a recorrente sustenta que o acórdão 

contrariou os arts. 165, 458, 459 e 535 do CPC/1973, além dos seguintes 

dispositivos legais, conforme resume, em sua peça recursal, in verbis:

(a) os arts. 13, IV, e 14, X, da MP n. 1.858-6/99 (atual MP n. 2.158-35/01) e 15 

da Lei n. 9.532/97, porque, ao contrário do que o v. Acórdão recorrido sustentou, 

a Recorrente satisfaz todos os pressupostos que estes dispositivos estabelecem 

para se ter direito à isenção da COFINS; de fato, a Recorrente é associação civil; 

presta os serviços para os quais foi instituída; coloca estes serviços à disposição 

do grupo de pessoas a que se destina; não tem fi ns lucrativos; e suas receitas, 

inclusive aquelas decorrentes dos juros que recebe, são relativas às suas atividades 

próprias;

(b) os arts. 1º e 2º, I e XIII, da Lei n. 9.790/99, porque, ao expedir o Certifi cado 

de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público em favor da Recorrente, a 

própria União Federal reconheceu que a entidade (b.1) não é sociedade comercial 

(art. 2º, I); (b.2) não é organização creditícia vinculada ao sistema financeiro 

nacional (art. 2º, XIII); e (b.3) não tem fi ns lucrativos (art. 1º);

(c) os arts. 17 da Lei n. 4.594/64 e 1º da Lei n. 7.492/86, porque, diferentemente 

do que asseverou o v. Acórdão recorrido, a Recorrente não é instituição fi nanceira 

ou entidade equiparada a banco, vez que não prática as atividades que, segundo 

os referidos dispositivos legais, caracterizam as instituições financeiras; o 

objeto social da Recorrente, como consta no v. Acórdão, é facilitar a criação, o 

crescimento e a consolidação de pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte (a 

concessão de crédito é apenas um meio para cumprir este fi m);

(d) o art. 25 da Lei n. 4.594/64, que igualmente demonstra que a Recorrente 

não é instituição financeira ou entidade equiparada a banco, ao determinar 

que as instituições fi nanceiras somente podem ser constituídas sob a forma de 

sociedade por ações, o que não ocorre no caso da Recorrente;

(e) o art. 53 do CC/2002, porque a Recorrente, diversamente do que o v. 

Acórdão recorrido concluiu, é autêntica associação civil, na medida em que é uma 

união de pessoas organizadas para fi ns não-econômicos;

(f ) o art. 14, I, do CTN, que demonstra que a Recorrente não tem fi ns lucrativos, 

já que não distribui “qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 

qualquer título”; e

(g) o art. 14, § 2º, do CTN, que atesta que a Recorrente tem como atividade 

própria aquela prevista no seu estatuto social (facilitar a criação, o crescimento 

e a consolidação de pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte, através da 

concessão de crédito) (fl s. 381/382e).

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pelo improvimento do 

recurso (fl s. 475/482e).
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O Ministério Público Federal opina pelo provimento do Recurso Especial, 

como se a controvérsia tratasse de cooperativa de crédito, sustentando que sobre 

o ato cooperativo não incide a COFINS (fl s. 431/434e).

Por decisão proferida em 07/08/2014, ao entendimento de que a matéria 

em debate seria a mesma em discussão nos autos do REsp 1.164.716/MG 

e do REsp 1.141.667/RS, submetidos ao regime dos recursos especiais 

representativos de controvérsia repetitiva, determinou-se a devolução dos autos 

ao Tribunal de origem, para que fosse aplicada a regra do art. 543-C, §§ 7º e 8º, 

do CPC/1973 (fl s. 444/450e).

Ao julgar o Agravo Regimental de fl s. 455/458e, reconsiderei a decisão, a 

fi m de negar seguimento ao Recurso Especial (fl s. 467/478e).

Diante da interposição de novo Agravo Regimental, reconsiderei a decisão 

agravada, a fi m de torná-la sem efeito, de modo a incluir o Recurso Especial em 

pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): A presente irresignação 

não merece acolhida.

De início, os autos do Mandado de Segurança Preventivo informam 

que, sob o temor de que a autoridade tributária exija o recolhimento da 

COFINS, a impetrante, que, por sua vez, entende não se sujeitar à incidência 

dessa contribuição, por ser associação civil, sem fins lucrativos, postula o 

reconhecimento desse benefício fi scal sobre a totalidade das receitas auferidas.

Transcrevo a íntegra do pedido formulado na petição inicial do Mandado 

de Segurança:

61. Diante do exposto, requer:

a) sejam requisitadas as informações à autoridade coatora, e ouvido o digno 

representante do Ministério Público;

b) seja concedida a segurança, para assegurar à Impetrante, em caráter 

defi nitivo, o direito líquido e certo de se abster de recolher a COFINS, a partir de 

1º de fevereiro de 1999, sobre quaisquer receitas por ela auferidas, aí incluídos os 

valores recebidos a título de juros, tendo-se em vista a sua condição de isenta dessa 

contribuição, enquanto vigorar dispositivo isencional igual ao contido na MP n. 

1.807 (atual MP n. 2.037-23, de 26/10/00).
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62. Requer seja autorizado o depósito das quantias mensalmente devidas, 

segundo o entendimento da autoridade coatora, para suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional.

63. Protesta, ainda, pela juntada do competente instrumento de mandato no 

prazo legal (fl . 21e).

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 

1.353.111/RS, representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que “as receitas 

auferidas a título de mensalidade dos alunos de instituição de ensino sem fi ns 

lucrativos são decorrentes de ‘atividades próprias da entidade’, conforme o exige 

a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual 

MP n. 2.158-35/2001)”.

Eis a ementa do referido acórdão:

Processual Civil. Tributário. Recurso representativo da controvérsia. Art. 543-

C, do CPC. COFINS. Conceito de receitas relativas às atividades próprias das 

entidades sem fi ns lucrativos para fi ns de gozo da isenção prevista no art. 14, X, 

da MP n. 2.158-35/2001. Ilegalidade do art. 47, II e § 2º, da Instrução Normativa 

SRF n. 247/2002. Sociedade civil educacional ou de caráter cultural e científi co. 

Mensalidades de alunos.

1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, 

contida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-

35/2001), relativa às entidades sem fi ns lucrativos, a fi m de verifi car se abrange as 

mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação 

desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia 

não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo 

que se falar em receitas decorrentes de aplicações fi nanceiras ou decorrentes de 

mercadorias e serviços outros (v.g. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel 

ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos, 

dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela 

entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas entidades 

que não sejam exclusivamente os de educação.

2. O parágrafo § 2º do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal 

ofende o inciso X do art. 14 da MP n. 2.158-35/01 ao excluir do conceito de 

“receitas relativas às atividades próprias das entidades”, as contraprestações pelos 

serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas de 

alunos.

3. Isto porque a entidade de ensino tem por fi nalidade precípua a prestação de 

serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas atividades, 

do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos 12 e 15 da Lei 

n. 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as receitas auferidas 
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nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas decorrentes de 

“atividades próprias da entidade”, conforme o exige a isenção estabelecida no art. 

14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001). Sendo assim, 

é fl agrante a ilicitude do art. 47, § 2º, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão.

4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: 

Processo n. 19515.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3ª Turma / CSRF / 

CARF / MF / DF, Rel. Cons. Rodrigo Cardozo Miranda, publicado em 11/03/2008; 

Processo n. 10580.009928/2004-61, Acórdão n. 3401-002.233, 1ªTO / 4ª Câmara 

/ 3ª SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Emanuel Carlos Dantas de Assis, publicado em 

16/08/2013; Processo n. 10680.003343/2005-91, Acórdão n. 3201-001.457, 1ªTO 

/ 2ª Câmara / 3ª SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Mércia Helena Trajano Damorim, 

Rel. designado Cons. Daniel Mariz Gudiño, publicado em 04/02/2014; Processo 

n. 13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-000.904, 2ªTO / 2ª Câmara / 3ª 

SEJUL / CARF / MF. Rel. Cons. Thiago Moura de Albuquerque Alves, publicado 

em 18/11/2013; Processo n. 10183.003953/2004-14 acórdãos 9303-01.486 e 

9303-001.869, 3ª Turma / CSRF, Rel. Cons. Nanci Gama, julgado em 30.05.2011; 

Processo n. 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3ªTO / 4ª Câmara / 3ª 

SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, publicado em 01/08/2013; Processo: 

10384.003726/2007-75, Acórdão 3302-001.935, 2ªTO / 3ª Câmara / 3ª SEJUL / 

CARF / MF, Rel. Cons. Fabiola Cassiano Keramidas, publicado em 04/03/2013; 

Processo: 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3ªTO / 4ª Câmara / 3ª 

SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, julgado em 25.06.2013; Acórdão 

9303-001.869, Processo: 19515.002662/2004-84, 3ª Turma / CSRF / CARF / MF, Rel. 

Cons. Julio Cesar Alves Ramos, Sessão de 07/03/2012.

5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476.246/RS, 2ª Turma, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJ 12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp 1.145.172/

RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29/10/2009; Processo: 

15504.011242/2010-13, Acórdão 3401-002.021, 1ªTO / 4ª Câmara / 3ª SEJUL / 

CARF / MF, Rel. Cons. Odassi Guerzoin Filho, publicado em 28/11/2012; Súmula 

n. 107 do CARF: “A receita da atividade própria, objeto de isenção da COFINS 

prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP n. 2.158-35, de 2001, alcança as receitas 

obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades 

de educação sem fi ns lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei n. 9.532, da 1997”.

6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título 

de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são 

decorrentes de “atividades próprias da entidade”, conforme o exige a isenção 

estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-

35/2001), sendo fl agrante a ilicitude do art. 47, § 2º, da IN/SRF n. 247/2002, nessa 

extensão.

7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-

C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 1.353.111/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2015).
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Desse modo, reconhecida a condição de instituição educacional ou de 

assistência social, ou de caráter fi lantrópico, recreativo, cultural ou científi co 

ou de associação civil, sem fi ns lucrativos, que preste os serviços para os quais 

houverem elas sido instituídas, as receitas decorrentes das suas atividades 

próprias são isentas da COFINS, segundo o disposto no art. 14, X, da MP 

1.858/99.

Todavia, no presente caso, a postulada condição de associação civil, sem fi ns 

lucrativos, não foi reconhecida, pelas instâncias ordinárias, em face das provas 

dos autos, de modo que se mostra prejudicado o debate a respeito da aplicação 

do entendimento fi rmado no aludido do Recurso Especial repetitivo. Vale 

dizer, não há espaço para discussão a respeito do que seriam “receitas relativas 

às atividades próprias da entidade”, de vez que as instâncias ordinárias, à luz do 

estatuto social da impetrante e dos elementos fáticos dos autos, concluíram não 

ser ela associação civil, sem fi ns lucrativos.

De fato, a sentença chegou a tal conclusão em face dos documentos de 

fl s. 60 a 67 dos autos físicos e do estatuto social da impetrante (fl s. 160/161e). 

Igualmente o acórdão que julgou os Embargos de Declaração, em 2º Grau, 

concluiu em igual sentido, á luz dos documentos e do estatuto da impetrante (fl . 

240e).

Com efeito, a impetrante, ora recorrente, pretende ver assegurado seu 

direito líquido e certo de ser declarada isenta da COFINS, com base na 

MP 2.158-35/2001, ao argumento de que se trata de associação civil, sem 

fi ns lucrativos, que não remunera seus dirigentes, atuando na concessão de 

empréstimos e fi nanciamentos a empresas de pequeno porte, no âmbito do 

Município de Blumenau/SC. Aduz que reverte, para sua fi nalidade, toda a 

receita obtida em decorrência das atividades que desenvolve.

A Juíza da 1ª Vara Federal de Blumenau, Seção Judiciária de Santa 

Catarina, denegou a segurança, ao fundamento de que a impetrante, na 

prática, opera como um banco, negando-lhe a qualidade de instituição sem fi ns 

lucrativos (fl s. 150/163e).

O Tribunal de origem negou provimento à Apelação (fl s. 222/229e).

Os Embargos de Declaração, opostos pela ora recorrente, foram acolhidos, 

por maioria, sem atribuição de efeitos infringentes, a fi m de reconhecer e sanar 

a omissão ali apontada, ao fundamento de que o acórdão embargado, por ter 

considerado a impetrante como cooperativa, não teria examinado a matéria 

conforme deduzida.
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Eis a íntegra do voto condutor do julgado, que bem demonstra essa 

compreensão:

Compulsando os autos observo que, de fato, o acórdão embargado incorreu 

em omissão, porquanto tratou a impetrante como se cooperativa de crédito fosse, 

deixando de analisar os dispositivos invocados como fundamento da isenção 

postulada.

Postula, em síntese, a impetrante, seu enquadramento como sociedade civil 

sem fi ns lucrativos objetivando ser abrangida pela isenção prevista na Medida 

Provisória 1.807, atual MP 2.158-35, que alterou o art. 15 da Lei 9.532/97, a partir 

de 1º de fevereiro de 1999.

Como se pode ver nos documentos trazidos aos autos, a impetrante – Instituição 

Comunitária de Crédito Blumenau Solidariedade (ICC - BLUSOL) – é pessoa 

jurídica de direito privado que tem por objeto social (art. 3º do Estatuto Social 

– fl . 29) “facilitar, através da concessão de crédito às pessoas às pessoas físicas e 

jurídicas de pequeno porte, a sua criação, o seu crescimento e a sua consolidação, 

devendo operar em condições compatíveis a uma remuneração justa do capital”.

Os arts. 13 e 14 da MP 1.807, atual MP 2.158-35 dispõe que:

Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na 

folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:

I – templos de qualquer culto;

11 – partidos políticos;

III – instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 

12 da Lei n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997;

IV – instituições de caráter fi lantrópico, recreativo, cultural, científi co e as 

associações, a que se refere o art. 15 da Lei n. 9.532, de 1997;

V – sindicatos, federações e confederações;

VI – serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;

VII – conselhos de fi scalização de profi ssões regulamentadas;

VIII – fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público;

IX – condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e

X – a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB e as Organizações 

Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1º da Lei n. 5.764, de 

16 de dezembro de 1971.

Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro 

de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
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I – dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento 

Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas 

empresas públicas e sociedades de economia mista;

II – da exportação de mercadorias para o exterior;

III – dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou 

domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;

IV – do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo 

de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o 

pagamento for efetuado em moeda conversível;

V – do transporte internacional de cargas ou passageiros;

VI – auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades 

de construção, conservação modernização, conversão e reparo de 

embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro 

– REB, instituído pela Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997;

VII – de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas 

embarcações registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei n. 9.432, de 

1997;

VII – de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas 

comerciais exportadoras nos termos do Decreto-Lei n. 1.248, de 29 de 

novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fi m 

específi co de exportação para o exterior;

IX – de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a 

empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

X – relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

§ 1º São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas, referidas 

nos incisos I a IX do caput.

§ 2º As isenções previstas no caput e no § 1º não alcançam as receitas de 

vendas efetuadas:

I – a empresa estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre 

comércio;

II – a empresa estabelecida em zona de processamento de exportação;

III – a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos 

destinados à exportação, ao amparo do art. 3º da Lei n. 8.402, de 8 de 

janeiro de 1992.

Já o art. 15 da Lei 9.532/97 dispõe:
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Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, 

recreativo, cultural e científi co e as associações civis que prestem os serviços 

para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo 

de pessoas a que se destinam, sem fi ns lucrativos. (Vide Medida Provisória n. 

2.158-35, de 2001)

§ 1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em 

relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre 

o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.

§ 2º Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os 

rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações fi nanceiras de 

renda fi xa ou de renda variável.

§ 3º As instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2º, 

alíneas ‘a’ a ‘e’ e § 3º e dos arts. 13 e 14.

Dos dispositivos supra transcritos, infere-se que para fazer jus à isenção, a 

impetrante precisa enquadrar-se como entidade sem fi ns lucrativos.

No art. 5º do Estatuto Social (fl . 29) pode se ler:

O fundo fi nanceiro da ICC-BLUSOL é constituído pelo aporte de capital 

de seus sócios, doações fi nanceiras recebidas e empréstimos porventura 

contratados, destinando-se exclusivamente à concessão de créditos, de 

forma ágil, fl exível e desburocratizada.

Vê-se, portanto, que o objeto social da impetrante é a concessão de 

empréstimos pecuniários a seus associados mediante paga, ou como refere o art. 

3º do Estatuto Social: “remuneração justa do capital”

O art. 17 da Lei 4.594/64, expressamente prevê:

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da 

legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham 

como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação 

de recursos fi nanceiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 

estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, 

equiparam-se às instituições fi nanceiras as pessoas físicas que exerçam 

qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou 

eventual.

Enquadra-se, portanto, a impetrante como instituição fi nanceira, equiparada a 

banco.

Nem mesmo o Certificado de Interesse Público concedido pelo Ministério da 

Justiça, juntado à fl . 156, tem o condão de qualifi car a impetrante como entidade sem 

fi ns lucrativos.
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Nesse contexto, permito-me transcrever trecho da sentença proferida pelo 

insigne magistrado de primeiro grau que, com muita propriedade, abordou o 

tema:

Ora, enquadrada a impetrante como instituição fi nanceira, não pode gozar 

da isenção da COFINS.

O fato da impetrante não remunerar seus dirigentes não signifi ca que 

a mesma não aufira lucro e o lucro é justamente decorrente dos juros, 

pois deve “operar em condições compatíveis a uma remuneração justa”, 

conforme dispõe o art. 3º do estatuto.

Os juros, no caso, são a contraprestação pelo empréstimo. Note-se que 

a Medida Provisória n. 1.858-6/99, quando concede isenção da COFINS, 

fala em atividades próprias das entidades, isto é, não concede isenção 

total. E, não se pode considerar atividade própria os juros cobrados nos 

empréstimos mediante “remuneração justa” (art. 3º do estatuto) não é 

uma atividade própria (exclusiva) da impetrante como associação, mas 

atividade própria de todas as instituições financeiras (...) Ao conceder-

se à impetrante a isenção pretendida estar-se-á violando o princípio da 

isonomia, porque não obstante os fi ns altruístas da entidade, esta estaria 

operando em condições mais favoráveis (não paga a COFINS) que as demais 

instituições fi nanceiras. (...)

Com efeito, devendo a Seguridade Social ser financiada por toda a 

sociedade, não há como reconhecer à impetrante a isenção, da COFINS, 

pretendida.

Assim, por não se enquadrar a impetrante como sociedade sem fi ns lucrativos, 

tenho que o apelo merece ser improvido.

Frente ao exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a 

omissão apontada (fl s. 240/244e – grifou-se).

Os novos Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (fl s. 265/269e).

Inicialmente, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, 

não houve violação aos arts. 165, 458, 459 e 535, II, do CPC/1973, pois a 

prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o 

voto condutor do acórdão recorrido apreciou, fundamentadamente e de modo 

completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, 

contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao 

interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação 
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jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra Denise 

Arruda, Primeira Turma, DJe de 23/04/2008.

A propósito, ainda:

Administrativo e Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso 

especial. Alegada violação aos arts. 165, 458 e 535, II, do CPC. Inexistência. 

Servidores públicos municipais. Progressão funcional. Reconhecimento 

administrativo do direito. Prescrição. Acórdão que entendeu pela interrupção do 

prazo prescricional, em face do reconhecimento administrativo do direito. Falta 

de impugnação, no recurso especial, dos fundamentos do acórdão combatido, 

sufi cientes para a sua manutenção. Incidência da Súmula 283/STF. Sufi ciência de 

provas e ônus probatório. Reexame. Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

I. Agravo interno contra decisão monocrática publicada em 23/05/2016, 

que, por sua vez, julgara Agravo em Recurso Especial, interposto contra decisão 

publicada na vigência do CPC/1973.

II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, 

porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, 

de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, 

de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, 

dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não 

refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua 

manutenção, em face da incidência do enunciado da Súmula 283 do STF (“É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 

mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”). No caso, 

a parte recorrente deixou de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, 

no sentido de que “a parte autora pleiteia o recebimento de parcelas retroativas 

das primeira, segunda e terceira progressões, as quais foram reconhecidas, em 

22 de abril de 2009, como exigíveis a partir de janeiro de 2010”; que, “valendo-

se do instituto da transação extrajudicial, a municipalidade reconheceu, 

administrativamente, o direito dos autores ao recebimento dos percentuais 

relativos à progressão funcional, retroativo a abril de 2004”; e que “a própria 

municipalidade, em razão dos acordos fi rmados, reconheceu, inequivocamente, 

o direito dos autores à progressão funcional e ao recebimento dos percentuais 

pertinentes”. Incidência da Súmula 283/STF.

IV. Ademais, aferir a sufi ciência das provas ou verifi car se a parte recorrida 

desincumbiu-se do ônus probatório que lhe cabia, demandaria incursão na 

seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ. 

Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 822.899/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, DJe de 29/03/2016; AgRg no AREsp 835.856/MG, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/03/2016).
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V. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AREsp 903.185/MG, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 22/11/2016).

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de 

rescisão de contrato c/c reintegração de posse e cobrança. Omissão, contradição, 

obscuridade. Ausência. Fundamentação do acórdão recorrido. Satisfatória. 

Honorários de sucumbência recursal. Majoração.

1. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, não 

se caracteriza a violação do art. 535 do CPC/1973.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado 

corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, 

não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC.

3. Agravo Interno no agravo em recuso especial não provido, com majoração 

de honorários (STJ, AgInt no AREsp 837.208/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe de 18/04/2017).

Ademais, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar 

prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado 

(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

Primeira Turma, DJe de 12/05/2011), bem como não se presta a via declaratória 

para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte 

recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, 

Terceira Turma, DJU de 27/10/1997).

Com efeito, é indubitável que o acórdão atacado abordou todos os pontos 

necessários à composição da lide, ofereceu conclusão conforme a prestação 

jurisdicional requerida, encontrando-se alicerçado em premissas que se 

apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de omissões, 

obscuridades ou contradições.

Aliás, a própria recorrente reconhece, nas razões do Especial, que não 

haveria tais vícios, no acórdão recorrido (fl s. 382/383e).

A recorrente, além de divergência jurisprudencial, aponta ofensa aos arts. 

13, IV, e 14, X, da MP 1.858-6/99, 15 da Lei 9.532/97, 1º e 2º, I e XIII, da Lei 

9.790/99, 17 e 25 da Lei 4.594/64, 1º da Lei 7.492/86, 53 do Código Civil e 14, 

I e § 2º, do CTN.

Afi rma preencher os requisitos para ter direito à isenção da COFINS. 

Argumenta ser associação civil, prestar os serviços para os quais foi instituída, 

colocar esses serviços à disposição do grupo de pessoas a que se destina, não ter 

fi ns lucrativos e serem suas receitas, inclusive aquelas decorrentes dos juros que 

recebe, relativas às suas atividades próprias.
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Sustenta que sua atividade não representa uma concorrência, ao argumento 

de que não opera do mesmo modo que os bancos ou demais instituições 

financeiras, pois apenas pode realizar empréstimos para pessoas físicas ou 

jurídicas de pequeno porte, e operar em condições compatíveis com uma 

remuneração justa do capital.

Todavia, o Tribunal de origem, consoante se verifica acima, manteve 

a sentença, que denegara a segurança, ao fundamento de que, em face das 

provas dos autos, a recorrente não se apresenta como instituição de caráter 

fi lantrópico, recreativo, cultural, científi co ou associação, sem fi ns lucrativos, hábil 

a ter reconhecida a isenção da COFINS incidente sobre os juros que aufere, 

pelos empréstimos e fi nanciamentos que realiza. Asseverou que se enquadra ela 

“como instituição fi nanceira, equiparada a banco” (fl . 243e).

A recorrente sustenta que o acórdão recorrido não teria examinado sua 

condição, à luz dos dispositivos legais que disciplinam as instituições fi nanceiras.

No entanto, a capacidade tributária passiva prescinde da capacidade civil 

ou comercial. Quer dizer, ainda que seja incapaz para a vida civil ou ostente 

restrições quanto ao exercício das atividades profi ssionais, nada disso constitui 

óbice para que a pessoa assuma a condição de sujeito passivo de uma obrigação 

tributária: “Quanto às pessoas jurídicas, basta se apresentarem como uma 

unidade econômica ou profi ssional, independentemente da forma societária 

e da constituição jurídica exigida pelas leis civis e comerciais” (Sacha Calmon 

Navarro Coêlho, Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012, p. 602).

Nesse sentido, a lição de Ricardo Cunha Chimenti (Direito Tributário, 19ª 

ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p. 130):

A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil ou comercial 

das pessoas físicas ou jurídicas. Portanto, mesmo as pessoas naturais incapazes 

para os atos da vida civil (menores, alienados mentais etc), aqueles que sofrem 

restrições quanto às suas atividades comerciais ou profissionais e aquelas 

sociedades que não estão regularmente constituídas podem ser sujeitos passivos 

de uma obrigação tributária (art. 126 do CTN).

Nesse contexto, para fi ns tributários, e, por conseguinte, de sujeição às 

contribuições em debate nos autos, a regularidade perante o Banco Central do 

Brasil ou a eventual defi ciência de sua própria constituição – a impetrante não 

foi constituída sob a forma de sociedade anônima – não ensejam o afastamento 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 289-400, Julho/Setembro 2018 343

da posição de contribuinte, porquanto demonstrada a relação pessoal e direta 

com a situação que constitui o fato gerador, segundo as disposições contidas nos 

arts. 121, I, e 126 do CTN.

Acrescente-se que, em termos de isenção em matéria tributária, deve-se 

observar, por imperativo legal, a regra segundo a qual a lei deve ser interpretada 

de forma literal, na forma do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, 

que dispõe:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II – outorga de isenção;

A isenção constitui espécie de exoneração do dever jurídico de pagar 

tributos, que não comporta interpretação ampliativa, nem integração por 

equidade. A dispensa do pagamento do tributo somente pode ocorrer se 

reconhecido o preenchimento dos requisitos pertinentes, nos estritos termos da 

lei.

Sobre o tema, os seguintes julgados, de ambas as Turmas que compõem a 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil e Tributário. Imposto de renda. Portadores de moléstia grave. 

Art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. Isenção sobre proventos de aposentadoria e não 

remuneração. Art. 111, II, do CTN. Norma isentiva. Interpretação literal.

1. O entendimento do STJ é de que, à luz do art. 111, II, do Código Tributário 

Nacional, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente, 

na hipótese, a concessão de isenção do imposto de renda a partir da data da 

comprovação da doença vai de encontro à interpretação do art. 6º, XIV, da Lei 

7.713/1988, que prevê que a isenção se dá sobre os proventos de aposentadoria, 

e não sobre a remuneração.

2. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt no REsp 1.601.081/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/05/2017).

Processual Civil. Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração 

no recurso especial. IPI. Creditamento. Processo de industrialização de produto 

não tributado. Art. 11 da Lei n. 9.779/99. Princípio tributário da legalidade estrita. 

Ausência de direito ao creditamento.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, “[a]os recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março 
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de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2)”.

2. O STJ pacifi cou o entendimento de que a interpretação do art. 11 da Lei n. 

9.779/99 deve-se dar com a observância do princípio tributário da legalidade estrita, 

nos termos do art. 111 do CTN. Assim, não se pode alargar a isenção contida no art. 

11 da Lei n. 9.779/99 às hipóteses de industrialização de produtos não tributados, 

uma vez que o benefício fi scal é vinculado às hipóteses de produto fi nal isento ou 

tributado à alíquota zero.

3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no EDcl no REsp 1.293.448/PR, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 31/05/2016).

No caso, discute-se a isenção da COFINS à alegada associação civil, 

sem fi ns lucrativos, com fundamento na MP 2.158-35/2001, que assim rege a 

matéria:

Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 

1999, são isentas da COFINS as receitas:

(...)

X – relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

Por sua vez, estabelece o art. 13 da mencionada MP 2.158-35/2001:

Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha 

de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:

(...)

IV – instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as 

associações a que se refere o art. 15 da Lei n. 9.532, de 1997;

De outra parte, preconiza o referido art. 15 da Lei 9.532/97:

Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter fi lantrópico, recreativo, 

cultural e científi co e as associações civis que prestem os serviços para os quais 

houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se 

destinam, sem fi ns lucrativos.

A leitura dos dispositivos acima transcritos demonstra que a isenção da 

COFINS recai sobre as receitas de atividades próprias das entidades de caráter 

fi lantrópico, recreativo, cultural, científi co ou das associações, sem fi ns lucrativos, 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 289-400, Julho/Setembro 2018 345

que prestem os serviços para os quais houverem sido criadas e os coloquem, 

efetivamente, à disposição do grupo de pessoas a que se destinam.

No entanto, as instâncias ordinárias concluíram, à luz do estatuto social da 

impetrante e dos elementos fáticos dos autos, que a recorrente não se enquadra 

em qualquer das mencionadas entidades, pois seria sociedade que tem por 

principal objetivo conceder crédito às pessoas físicas e jurídicas de pequeno 

porte, com objetivo de lucro, operando “como instituição fi nanceira, equiparada 

a banco” (fl . 243e), na forma do art. 17 da Lei 4.594/64, que estabelece:

Art. 17. Consideram-se instituição fi nanceiras, para os efeitos da legislação 

em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade 

principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recurso fi nanceiros 

próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 

propriedade de terceiros.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se 

às instituições fi nanceiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades 

referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.

No entanto, a recorrente defende que se apresenta como associação civil, 

sem fins lucrativos, conforme reconhecido pelo Ministério da Justiça, que 

emitiu, em seu favor, certifi cado de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público - OSCIP.

É certo que a outorga da qualifi cação de OSCIP requer que a pessoa 

jurídica de direito privado exerça suas atividades, em determinadas áreas, sem 

fi ns lucrativos, nos termos da Lei 9.790/99, que dispõe:

Art. 1º Podem qualifi car-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fi ns lucrativos que tenham 

sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 

3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias 

atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.

Vale registrar que o reconhecimento como OSCIP, pelo Ministério da 

Justiça, assegura, à entidade benefi ciada, o direito de celebrar Termo de Parceria 

com o Poder Público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as 

partes, para o fomento e execução de determinadas atividades, nos termos dos 

arts. 3º e 9º da Lei 9.790/99. Ou seja, essa qualifi cação não se relaciona, nos 

termos da lei, diretamente, com a concessão de benefícios fi scais, tampouco 
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vincula, em caráter obrigatório, porque sequer desprovida de presunção jure et de 

jure, a atividade jurisdicional.

Em nosso ordenamento jurídico vige o princípio do livre convencimento 

motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado analisa a prova 

livremente, mas deve expor as razões do seu convencimento.

Com efeito, no que se refere à prova produzida nos autos, cabe ao 

magistrado, na condição de seu destinatário final, respeitando os limites 

adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à 

formação do seu convencimento.

A propósito do tema, a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado. 14. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 490):

O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir 

de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de 

seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem 

fundamentação é nula pleno iure (CF 93, IX). Não pode utilizar-se de fórmulas 

genéricas que nada dizem. Não basta que o juiz, ao decidir, afi rme que defere ou 

indefere o pedido por falta de amparo legal; é preciso que diga qual o dispositivo 

de lei que veda a pretensão da parte ou interessado e porque é aplicável no caso 

concreto.

No caso, o Tribunal de origem foi enfático e expôs as razões de seu 

convencimento, ao asseverar que, apesar da qualifi cação em tela – o certifi cado 

de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP foi juntado 

aos autos após a prolação da sentença (fl s. 213/220e) –, os demais elementos 

probatórios coligidos, em especial o estatuto social, demonstram que a 

impetrante, ora recorrente, atua como instituição fi nanceira e com objetivo 

de auferir lucro, de modo que não preencheria os requisitos, a fi m de obter a 

isenção da COFINS.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de se reconhecer a isenção 

postulada a instituição fi nanceira ou a ela equiparada, nos termos da legislação de 

regência, e em conformidade com a interpretação literal que deve ser observada 

à norma isentiva, na hipótese, a controvérsia traduz uma questão de fato, e 

não questão de direito, na medida em que exige solução quanto à natureza das 

atividades desenvolvidas pela impetrante, antes que se examine a suscitada 

ofensa aos dispositivos infraconstitucionais, invocados nas razões recursais.
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Assim, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, interpretação 

de cláusulas contratuais e incursão na seara fático-probatória dos autos, 

providências vedadas, em Recurso Especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

Em sede doutrinária, o jurista Roberto Rosas assim comenta a aludida 

Súmula 7/STJ (Direito Sumular, 12ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004, 

p. 342):

A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’ O exame 

do recurso especial deve limitar-se à matéria jurídica. A razão dessa diretriz deriva 

da natureza excepcional dessa postulação, deixando-se às instâncias inferiores 

o amplo exame da prova. Objetiva-se, assim, impedir que as Cortes Superiores 

entrem em limites destinados a outros graus. Em verdade, as postulações 

são apreciadas amplamente em primeiro grau, e vão, paulatinamente, sendo 

restringidas para evitar a abertura em outros graus.

Nesse sentido, refi ro-me aos seguintes julgados:

Tributário e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

Substituição da Contribuição sobre a Folha de Salários, prevista no art. 22 da Lei 

n. 8.212/91, pela Contribuição sobre a Receita Bruta, prevista na nova redação 

do art. 8º da Lei n. 12.546/11, dada pela Lei n. 12.844/13. Estabelecimento de 

ensino e empresa jornalística. Equivalência. Impossibilidade. Análise do contrato 

social. Reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 

Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Equiparação não prevista em 

lei específi ca. Interpretação restritiva. Art. 111 do CTN.

1. A análise do contrato social e o reexame da matéria fático-probatória são 

vedados em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Egrégia 

Corte.

2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o debate na origem 

sobre normativo apontado como violado. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. O disposto no art. 111 do CTN impede que se confi ra interpretação extensiva 

em matéria de exoneração fiscal. Portanto, inaplicável ao caso a legislação 

referente à IPI. Precedentes.

4. O recurso especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, sob 

pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 1.472.262/

PR, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª 

Região), Segunda Turma, DJe de 26/02/2016).
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Tributário. Incidência de ICMS e, não, de ISS. Análise do objeto social e revisão 

da premissa fática adotada no acórdão recorrido. Necessidade de interpretação do 

contrato social. Súmulas 5 e 7 do STJ. Alínea ‘c’. Ausência de cotejo e Súmula 7/STJ.

1. A Corte de origem, com base no contexto fático dos autos, concluiu que, “ao 

contrário do alegado pela executada, as operações não eram preponderantemente de 

prestação de serviço, mas sim de compra e venda”. Infi rmar tal conclusão demandaria 

necessária interpretação de cláusula contratual, bem como revolvimento de matéria 

fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas 

Súmulas 5 e 7 desta Corte.

2. Interposto o recurso especial com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo 

constitucional, verifi ca-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, 

nos moldes exigidos pelo art. 255, §§ 1º, 2º e 3º, do RISTJ, c.c. o art. 541, parágrafo 

único, do CPC, impedindo, de igual forma, a admissão do especial.

3. Este tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 

7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta 

identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, 

tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de 

origem deu solução à causa.

Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp 1.543.618/SC, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/03/2016).

Administrativo e Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso 

especial. Ação civil pública. Associação. Legitimidade ativa. Acórdão do Tribunal de 

origem ancorado no substrato fático-probatório dos autos e na interpretação dada 

ao Estatuto Social da ANDECC. Revisão. Impossibilidade. Súmulas 5/STJ e 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, ancorado no substrato probatório do presente feito, 

concluiu pela legitimidade ativa da associação agravada para a propositura 

da ação civil pública, de modo que a alteração das conclusões adotadas pela 

Corte local, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fi m de reconhecer 

a ilegitimidade ativa da parte recorrida, demandaria, necessariamente, o reexame 

da matéria fática constante dos autos. bem como a interpretação das cláusulas 

do estatuto social da associação civil, providências vedadas em recurso especial, 

conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

2. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 987.155/MG, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 14/06/2017).

Nesse contexto, conforme se verifi ca em toda a extensão do presente voto, 

remanesceu prejudicado o debate a respeito da natureza das receitas auferidas – 

se podem ser confi guradas como “relativas às atividades próprias das entidades”, 

nos termos da lei, para fi ns da isenção postulada –, diante da circunstância de 
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que sequer foi reconhecida, pelas instâncias ordinárias, em face do conjunto 

probatório, a qualidade de associação civil, sem fi ns lucrativos, da recorrente, a 

despeito de suas alegações nesse sentido.

Por fi m, cabe registrar que a alegada divergência jurisprudencial remanesce 

prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela 

alínea a do permissivo constitucional.

A propósito, os seguintes julgados:

Processual Civil e Tributário. Agravo interno no recurso especial. ITCD. 

Decadência. Acórdão a quo ancorado em legislação local. Súmula 280/STF. 

Lei local contestada em face de lei federal. Inadequação da via eleita. Dissídio 

jurisprudencial. Análise prejudicada.

1. A questão referente à decadência do direito de efetuar o lançamento 

tributário foi dirimida pelo acórdão a quo com supedâneo na legislação local 

(Decreto Estadual 38.639/2007 e Lei Estadual 12.426/1996), o que inviabiliza o seu 

exame na via especial ante o óbice da Súmula 280/STF.

2. A Constituição Federal, em seu artigo 102, III, ‘d’, revela a competência do 

Supremo Tribunal Federal para julgar, em recurso extraordinário, as causas em 

última instância que julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

3. Segundo orientação desta Corte “resta prejudicada a análise da divergência 

jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do 

recurso especial pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional” (EDcl nos EDcl no REsp 

1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015).

4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/03/2017).

Processual Civil. Agravo interno. Servidor público. Aposentadoria. Violação 

a dispositivo constitucional. Competência do STF. Lei Complementar Municipal 

05/1992. Súmula 280/STF. Divergência jurisprudencial. Análise prejudicada.

1. A jurisprudência é fi rme no sentido de que não cabe ao STJ, em Recurso 

Especial, examinar omissão concernente a dispositivos constitucionais, a 

pretexto de violação ao art. 535 do CPC/1973, tendo em vista que a Constituição 

Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no âmbito do Recurso 

Extraordinário. Precedente: AgRg no AREsp 483.083/SP, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, DJe 7/4/2015.

2. A aposentadoria do recorrente foi concedida com base na Lei Complementar 

Municipal 05/1992. Assim, é inviável, em Recurso Especial, analisar a questão, ante 

a incidência do óbice da Sumula 280/STF.

3. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese 

sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea ‘a’ do permissivo 

constitucional.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

350

4. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt no AREsp 912.838/BA, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 03/03/2017).

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, 

nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.616.359-RJ (2016/0194359-4)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

      Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 

     - CNSEG

Advogados: Ana Paula Gonçalves Pereira de Barcellos - RJ095436

Karin Basilio Khalili Dannemann

Felipe Mendonça Terra e outro(s) - RJ179757

Recorrente: Superintendência de Seguros Privados

Recorrido: Associacao Mineira de Protecao e Assistencia Automotiva

Recorrido: Gabriela Pereira das Neves

Recorrido: Luciana Pereira da Costa

Recorrido: Eduardo Pereira da Costa

Advogado: Renato de Assis Pinheiro - MG108900

EMENTA

Civil e Administrativo. Recurso especial. Poder fi scalizatório 

da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Pedido de 

intervenção da Confederação Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 

- CNSEG, como terceiro prejudicado. Indeferimento. Preliminar de 

não conhecimento do recurso interposto pela SUSEP. Alegação de 

ausência de prequestionamento e de ausência de fundamento sobre 

a parte do recurso que suscita a violação do dispositivo do art. 535, 

II, do CPC/1973. Rejeição. Alegação da recorrente - SUSEP de 

ofensa ao dispositivo do art. 535, II, do CPC/1973. Não ocorrência. 
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Atividades da Associação Mineira de Proteção e Assistência 

Automotiva. Caracterização como prática securitária. Aresto recorrido 

que concluiu pela ocorrência de um “grupo restrito de ajuda mútua”. 

Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal. Inaplicabilidade. Violação dos dispositivos dos arts. 

757 do Código Civil/2002 e dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei 

n. 73/1966. Recurso especial interposto pela Confederação Nacional 

das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização - CNSEG prejudicado. Recurso especial 

interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

conhecido e provido.

1. O objeto desta lide não comporta alegação de “concorrência 

desleal”, visto que o pleito originário foi interposto pela 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e, por óbvio, tal 

questão não integra a perspectiva regulatória que compreende os 

objetivos institucionais dessa autarquia federal na fi scalização do 

mercado privado de seguros. De outra parte, no que concerne à 

perspectiva econômica - sobre eventuais prejuízos que as associadas 

da recorrente poderão sofrer -, tal se revela irrelevante para efeito de 

integração a esta lide como terceiro prejudicado.

2. Não se encontra dentre as fi nalidades estatutárias da Associação 

recorrente - e nem poderia - qualquer atuação na fi scalização regulatória 

do mercado de seguros privados, já que isso é atividade privativa da 

União, que a exerce através da autarquia federal, Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP. Eventual consequência da atuação dessa 

autarquia federal, em relação às associadas da recorrente, ocorre no 

campo meramente do interesse econômico, não do interesse jurídico 

em si.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é clara 

ao afi rmar que o interesse jurídico a ser demonstrado, para efeito 

de intervenção na ação com fundamento no § 1º do art. 499 do 

CPC/1973, deve guardar relação de “interesse tido por análogo ao do 

assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte principal na 

demanda”. Precedentes: REsp 1.356.151/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 23/10/2017; 

REsp 1.121.709/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 5/11/2013, DJe 11/11/2013.
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4. Assim, se no caso em exame a relação jurídica submetida 

à apreciação judicial concerne ao exercício do poder regulatório 

cometido ao órgão público sobre o mercado privado de seguros, 

descabe falar em interesse jurídico de uma associação privada, por 

mais relevante que o seja, por ausente comunhão de interesses nesse 

sentido.

5. No que diz respeito à ausência de prequestionamento dos 

dispositivos dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e do art. 

757 do Código Civil/2002, não tem qualquer razão a recorrida, uma 

vez que a eg. Corte de origem debateu a matéria sob o enfoque de tais 

dispositivos legais.

6. O argumento da parte recorrida de que a pretensão da 

insurgente, quando alega violação do dispositivo do art. 535, II, do 

CPC/1973, é meramente suscitar irresignação que se reporta ao mérito 

em si será examinado no momento adequado, porque diz respeito ao 

mérito dessa parte da postulação recursal da Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP.

7. Com a rejeição da preliminar suscitada pela recorrida quanto 

ao prequestionamento dos dispositivos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-

Lei n. 73/1966 e do art. 757 do Código Civil/2002, por via oblíqua, 

rejeita-se a alegação da recorrente de nulidade do aresto impugnado. 

É que, ao considerar que as questões jurídicas que se reportam 

a tais dispositivos legais foram examinadas pelo eg. Tribunal de 

origem, descabe a alegação da recorrente de que houve omissão, nesse 

particular. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte - ou 

mesmo de estar equivocada, ou não, o que será analisado a seguir - não 

autoriza afi rmar a ocorrência de omissão e a consequente afronta ao 

art. 535, II, do CPC/1973.

8. Assim, não viola o art. 535 do CPC/1973 nem importa 

omissão o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação 

sufi ciente, porém diversa da pretendida pela recorrente.

9. O Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal, no que concerne à interpretação atribuída 

ao art. 757 do Código Civil/2002, assenta que “a disciplina dos seguros 

do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem 

a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 289-400, Julho/Setembro 2018 353

autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda 

mútua, caracterizados pela autogestão”.

10. A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida 

no aresto impugnado, verifi ca-se que a recorrida não pode se qualifi car 

como “grupo restrito de ajuda mútua”, dadas as características de típico 

contrato de seguro, além de que o serviço intitulado de “proteção 

automotiva” é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de 

interessados, o que resulta em violação do dispositivo do art. 757 do 

Código Civil/2002, bem como dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei 

n. 73/1966.

11. Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo 

na legislação atualmente vigente que a própria parte recorrida fez 

acostar aos autos diversos informes a título de projetos de lei que 

estariam tramitando no Poder Legislativo, a fi m de alterar o art. 53 

do Código Civil/2002, para permitir a atividade questionada neste 

feito. Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não 

haveria necessidade de qualquer alteração legislativa, a demonstrar 

que o produto veiculado e oferecido pela recorrida, por se constituir 

em atividade securitária, não possui amparo na liberdade associativa 

em geral e depende da intervenção reguladora a ser exercida pela 

recorrente.

12. Não se está afi rmando que a requerida não possa se constituir 

em “grupo restrito de ajuda mútua”, mas tal somente pode ocorrer se 

a parte se constituir em conformidade com o disposto no Decreto-

Lei n. 2.063/1940 e legislação correlata, obedecidas às restrições que 

constam de tal diploma legal e nos termos estritos do Enunciado n. 

185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

13. Recurso especial interposto pela Confederação Nacional 

das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização - CNSEG prejudicado. Recurso especial 

interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 
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Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso da Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP; julgar prejudicado o recurso da Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização - CNSEG, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e 

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

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Dra. Karin Basilio Khalili Dannemann, pela parte recorrente: Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização - CNSEG

Dr. Andre Gustavo Bezerra e Mota (ex lege), pela parte recorrente: 

Superintendência de Seguros Privados

Dr. Raul Canal, pela parte recorrida: Associação Mineira de Proteção e 

Assistência Automotiva e outros

Pronunciamento oral da Subprocuradora-geral da República, Dra. Darcy 

Santana Vitobello.

Brasília (DF), 21 de junho de 2018 (data do julgamento)

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 27.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recursos especiais interpostos 

pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG, como terceiro 

prejudicado, e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em 

demanda na qual esta última contende com a Associação Mineira de Proteção 

e Assistência Automotiva - AMPLA e outros, em oposição a aresto prolatado 

pelo TRF da 2ª Região, assim ementado (e-STJ, fl . 533):

Ação civil pública. Administrativo. SUSEP. Associação. Proteção automotiva. 

Ilegalidade. Inexistência.

A despeito das atribuições legais da Superintendência de Seguros Privados 

– SUSEP para a fiscalização das operações de seguro e afins (Decreto-Lei n. 

73/66), não se verifi ca, no caso, a negociação ilegal de seguros por associação 

sem fi ns lucrativos instituída com o fi m de promover proteção automotiva a seus 
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associados. Apesar das semelhanças com o contrato de seguro automobilístico 

típico, há inegáveis diferenças, como o rateio de despesas entre os associados, 

apuradas no mês anterior, e proporcional às quotas existentes, com limite máximo 

de valor a ser indenizado. Hipótese de contrato pluralista, em grupo restrito de 

ajuda mútua, caracterizado pela autogestão (Enunciado n. 185 da III Jornada de 

Direito Civil), em que não há a fi gura do segurado e do segurador, nem garantia 

de risco coberto, mas rateio de prejuízos efetivamente caracterizados. Eventual 

prática de crime (art. 121 do DL n. 73/66) há de ser aferida na via própria, mas não 

há qualquer ilegalidade na simples associação para rateio de prejuízos. Apelação 

provida. Sentença reformada.

Diante da dupla insurgência, o relatório será feito separadamente, conforme 

abaixo:

Do relato pertinente ao recurso especial interposto pela Confederação Nacional 

das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 

e Capitalização – CNSEG, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal (e-STJ, fl s. 558-590).

Alega a recorrente, de início, que interpõe a insurgência na qualidade de 

terceiro prejudicado, com fundamento no art. 499 do CPC/1973, tendo em 

vista ser associação civil de âmbito nacional que representa as empresas do setor 

securitário e de capitalização.

Sustenta a ocorrência de dissídio jurisprudencial entre o aresto recorrido 

e os seguintes julgados: 0800197-23.2012.4.05.0000, do eg. TRF da 5ª Região; 

1.0079.10.060611-4/001, do eg. TJMG.

Aduz que, em ambos os arestos paradigmas, ao contrário do que consignou 

o acórdão combatido, considerou-se atividade de seguradora “a comercialização 

e o oferecimento de modalidade de seguro privado – mesmo camufl ado sob 

roupagem jurídica e nomenclatura contratual diversas – por parte de associações 

idênticas à ora recorrida, não têm qualquer validade jurídica, tendo em vista a 

violação ao art. 757 do Código Civil e a dispositivos do Decreto-Lei n. 73/66”.

Argumenta que o aresto recorrido violou os dispositivos dos arts. 757 do 

Código Civil/2002 e 1º, 3º, 24, 78, 84, 88 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966, 

diante da ilegalidade no comércio, pela requerida, da caracterização da dita 

“proteção automobilística” como seguro e do descumprimento da legislação que 

rege o mercado de seguros privados.

Aduz que o aresto recorrido se equivoca quando “parece ter equiparado 

pequenos grupos associativos de pessoas próximas, que se reúnem para 
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compartilhar riscos comuns, com uma associação que oferta produtos e serviços 

em todo o território nacional de forma pública e ostensiva, mediante um 

complexo regime de oferecimento de coberturas a sinistros ocorridos com 

veículos, havendo até mesmo a cobrança de taxa de adesão para vistoria e taxa 

de administração mensal”. Ressalta que, no caso dos autos, dentro do próprio 

“cenário delimitado e reconhecido pelo próprio v. acórdão recorrido, nada tem 

de ‘grupo restrito de ajuda mútua’; trata-se de inequívoca atividade empresarial 

securitária”.

Reclama que o acórdão prolatado pelo eg. TRF da 2ª Região afrontou 

o dispositivo do art. 757 do Código Civil/2002, uma vez que, mesmo sendo 

inequívoca a presença de promessa de garantia ao participante, considerou 

como inexistente, sendo que a forma como a recorrida “calcula o prêmio a ser 

pago pelos consumidores, por sua vez, não descaracteriza o contrato de seguro”. 

Afi rma que, no caso, estão presentes todos os elementos caracterizadores do 

contrato de seguro, quais sejam: o risco, a garantia, o interesse, o prêmio e a 

empresariedade.

Esclarece que a requerida não pode se enquadrar no conceito de “grupos 

restritos de ajuda mútua”, de acordo com o Enunciado n. 185 da III Jornada de 

Direito Civil do CJF, porque a recorrida não se qualifi ca como associação de 

classe, de benefi cência e nem de socorro mútuo que institui pensão ou pecúlio 

em favor de seus associados ou famílias.

Diz que a conclusão do aresto evidencia a afronta aos dispositivos dos 

arts. 1º, 3º, 24, 78, 84, 88 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966, visto que “nenhuma 

das exigências da legislação federal sobre a matéria é cumprida pela AMPLA, 

ora recorrida”, muito embora, como assegura, desempenhe atividade típica de 

seguradora.

Requer o provimento do recurso especial para o fim de que sejam 

reconhecidas as violações dos dispositivos dos arts. 757 do Código Civil/2002 

e dos arts. 1º, 3º, 24, 78, 84, 88 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e, em 

consequência, para “reformar o v. acórdão recorrido e julgar procedentes os 

pedidos da SUSEP, declarando a ilicitude da atuação da AMPLA no mercado 

de seguros e vedando-lhe a oferta e/ou comercialização de qualquer modalidade 

contratual com natureza de seguro em todo o território nacional”.

A recorrida oferece contrarrazões (e-STJ, fl s. 718-752), alegando que a 

insurgente é parte ilegítima, não estando presente interesse seu para recorrer, já 

que se utiliza de fundamento jurídico que é válido para a Superintendência de 
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Seguros Privados - SUSEP, entidade fi scalizadora, e não para a recorrente, que 

se qualifi ca como mera associação privada.

Argumenta que as matérias arguidas pela insurgente não foram 

prequestionadas, especialmente o ponto relativo à suposta “concorrência desleal”, 

bem como em relação aos dispositivos dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 

73/1966 e art. 757 do Código Civil/2002.

Afirma que inexiste qualquer dissídio jurisprudencial, visto que os 

paradigmas invocados não se prestam para a confi guração do alegado dissenso, 

porque o primeiro se reporta a uma decisão ainda liminar e o segundo a um 

aresto prolatado pela Justiça estadual, não integrando a lide a Superintendência 

de Seguros Privados - SUSEP. Aduz que os julgados que podem ser aplicados 

ao caso são favoráveis à recorrida, citando excertos de decisões judiciais que 

amparam a sua tese.

No mérito, alega que a interpretação dada pela Justiça Federal ao 

dispositivo do art. 757 do Código Civil/2002 ampara a sua pretensão, bem 

como o Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal, tecendo considerações acerca da diferença entre o que se deve 

entender como “proteção automotiva” e “contrato de seguro”.

Esclarece que a natureza jurídica da atividade da recorrida “é dividir os 

prejuízos com outras pessoas na mesma situação, em sistemática diversa daquela 

implementada pelas companhias seguradoras, em que o contrato celebrado 

entre segurado e segurador efetivamente obriga o segurador “a garantir interesse 

legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos determinados”.

Requer o não conhecimento do recurso especial interposto e, caso superada 

essa preliminar, pleiteia o seu não provimento, com a condenação em honorários 

advocatícios.

O recurso especial interposto pela Confederação Nacional das Empresas de 

Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 

- CNSEG foi admitido (e-STJ, fl s. 767-768).

Do relato pertinente ao recurso especial interposto pela Superintendência 

de Seguros Privados – SUSEP, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal (e-STJ, fl s. 665-677).

Alega a recorrente que o aresto impugnado negou vigência ao dispositivo 

do art. 535, II, do CPC/1973, uma vez que se omitira na análise das questões 

suscitadas na petição de embargos declaratórios.
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Salienta que, caso superado esse ponto, o acórdão recorrido violou os 

dispositivos dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966, bem como do 

art. 757 do Código Civil/2002, visto que “tornou prescindível a autorização à 

entidade seguradora, exigida no parágrafo único, pois entendeu que o Enunciado 

n. 185 aplicar-se-ia ao caso da recorrida”, o que se revela equivocado, diante das 

próprias premissas estabelecidas no aresto impugnado.

Argumenta que a recorrida não se enquadra no conceito de “grupo restrito 

de ajuda mútua”, razão pela qual não pode incidir o Enunciado n. 185 da III 

Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Esclarece que, “no que 

tange à redação do Decreto-Lei 2.063/1940, também não é ela associação de 

classe, de benefi cência e nem de socorro mútuo que institui pensão ou pecúlio 

em favor de seus associados ou famílias”.

Sustenta que a recorrida “não adotou a forma de sociedade anônima e não 

solicitou qualquer autorização de funcionamento, apesar de claramente exercer 

atividade securitária”, razão pela qual permitir o seu funcionamento é afrontar a 

legislação de regência acima citada.

Requer a anulação do aresto recorrido, diante da violação do dispositivo 

do art. 535, II, do CPC/1973 e, caso superado esse ponto, pleiteia o provimento 

do recurso especial, para o fi m de “reformar o julgado recorrido, com a aplicação 

efetiva dos comandos legais expressos, ou seja, os artigos 24, 78 e 113 do 

Decreto-Lei 73/66 e artigo 757 do Código Civil, que foram contrariados e 

negados pelo v. acórdão, para restabelecer os efeitos da sentença de primeiro 

grau de jurisdição e julgar procedente os pedidos contidos na peça exordial”.

A recorrida oferece contrarrazões (e-STJ, fl s. 681-707), alegando existir 

defi ciência na peça recursal, bem como que não foram prequestionados os 

dispositivos dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e 757 do Código 

Civil/2002, razão pela qual não deve ser conhecida a insurgência.

No mérito, afi rma que inexiste violação do dispositivo do art. 535, II, 

do CPC/1973, “visto que, conforme se verifi ca no acórdão, todos os pontos 

pertinentes ao julgamento da lide foram adequadamente abordados”.

No que concerne à alegação de violação dos dispositivos dos arts. 24, 78 

e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e 757 do Código Civil/2002, sustenta haver 

equívoco na pretensão da recorrente, já que se baseia “no equivocado conceito de 

que as atividades da recorrida são securitárias”.
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Alega que a interpretação dada pela Justiça Federal ao dispositivo do art. 

757 do Código Civil/2002 ampara a sua pretensão, bem como o Enunciado n. 

185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, tecendo 

considerações acerca da diferença entre o que se deve entender como “proteção 

automotiva” e “contrato de seguro”.

Esclarece que a natureza jurídica da atividade da recorrida “é dividir os 

prejuízos com outras pessoas na mesma situação, em sistemática diversa daquela 

implementada pelas companhias seguradoras, em que o contrato celebrado 

entre segurado e segurador efetivamente obriga o segurador ‘a garantir interesse 

legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos determinados’”.

Requer o não conhecimento do recurso especial interposto e, caso superada 

essa preliminar, pleiteia o seu não provimento, com a condenação em honorários 

advocatícios.

O recurso especial interposto pela Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP foi admitido (e-STJ, fl . 769).

Do relato comum a ambos os recursos

O Ministério Público Federal pugna pelo provimento dos recursos 

especiais (e-STJ, fl s. 813-822).

A recorrida Associação Mineira de Proteção e Assistência Automotiva 

– AMPLA juntou aos autos informações sobre projetos de lei, pareceres e 

decisões judiciais, dentre outros (e-STJ, fl s. 784-811, fl s. 825-993, fl s. 1.003-

1.036, fl s. 1.039-1.054, fl s. 1.059-1.066), tendo vista a parte recorrente que se 

manifestou (e-STJ, fl s. 996-1.000, fl s. 1.070-1.079, fl s. 1.082-1.086 e fl s. 1.090-

1.131).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): De início, esclareço que as 

manifestações acostadas aos autos pelas partes (e-STJ, fl s. 784-811, fl s. 825-993, 

fl s. 996-1.000, fl s. 1.003-1.036, fl s. 1.039-1.054, fl s. 1.059-1.066, fl s. 1.070-

1.079, fl s. 1.082-1.086 e fl s. 1.090-1.131), a título de informações sobre projetos 

de lei, pareceres e decisões judiciais, serão analisadas dentro dos limites postos 

da lide, a qual se encontra adstrita aos recursos especiais interpostos, sob pena de 

inovação recursal.
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Outrossim, uma outra consideração se impõe neste momento processual: 

este feito, no qual se discute a confi guração de determinada prática da parta 

requerida como atividade securitária, ou não, em tese, estaria afetada à Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que tal discussão é apenas o suporte jurídico para se debater acerca 

do poder fi scalizatório da recorrente, a Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP, autarquia federal instituída pelo Decreto-Lei n. 73/1966, responsável 

pela regulação estatal do mercado privado de seguros.

Diante dessa particularidade, o feito é examinado por esta Segunda Turma, 

integrante da Primeira Seção, especializada em demandas de direito público, 

porque se refere à atuação estatal, de intervenção no domínio econômico.

Do alegado interesse jurídico, como terceiro prejudicado, da Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização – CNSEG.

No caso, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG 

alega possuir interesse jurídico, para oferecer recurso especial, como terceiro 

prejudicado, na forma do art. 499 do CPC/1973, pelos seguintes fundamentos:

 a) ser associação civil de âmbito nacional que congrega e representa outras 

associações “integradas pelas empresas atuantes nos segmentos de seguros 

gerais, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização”.

b) que o eg. TRF da 2ª Região, ao reformar a sentença e julgar improcedente 

o pedido inicial da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP em face da 

Associação Mineira de Proteção e Assistência Automotiva - AMPLA, colocou 

a recorrida “em situação de extrema vantagem jurídica e econômica no mercado 

de seguro privados, representando concorrência desleal em relação às empresas 

que atuam de forma regular e conforme a legislação em vigor, como é o caso das 

representadas pela ora recorrente”.

c) que a “eventual quebra de uma empresa segurada - quer ela assim se 

denomine ou não - produz efeitos nefastos não apenas para seus clientes, mas 

para o mercado como um todo”, sendo que o aresto impugnado repercute “na 

esfera jurídica das empresas seguradoras sob a perspectiva regulatória do setor”.

Dessa forma, conclui a recorrente ser “indiscutível” a existência de “nexo de 

interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida 
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à apreciação judicial”, invocando, em seu favor, o disposto no § 1º do art. 499 do 

CPC/1973.

Considerando que a intervenção da Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 

e Capitalização - CNSEG somente se deu a partir da interposição do 

recurso especial, em posição à terceiro prejudicado, a qual é contraditada em 

contrarrazões pela recorrida, cabível a análise da existência de interesse jurídico, 

como alegado.

Frise-se, por oportuno, que o fato de o recurso especial interposto pela 

CNSEG ter sido admitido pela instância de origem, não impede o reexame dos 

seus pressupostos e nem há preclusão para este Superior Tribunal de Justiça, 

a quem se destina a insurgência, já que a parte recorrida suscita a ausência de 

interesse jurídico nas contrarrazões, tratando-se de ponto ainda pendente de 

análise.

De início, é preciso deixar consignado que o terceiro que se autoproclama 

prejudicado deve demonstrar que existe interesse jurídico seu na demanda, 

descabendo o pedido de intervenção, diante da alegação de mero interesse 

econômico.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Casa de Justiça, a qual se revela 

uniforme quanto a esse entendimento, consoante o seguinte aresto prolatado 

pela Corte Especial e pela Primeira Turma:

Processo Civil e Tributário. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 

543-C, do CPC. Cessão de créditos. Decisão deferitória de penhora em execução 

fi scal, que alcança os créditos cedidos. Terceiro prejudicado. Legitimidade recursal. 

Não conhecimento pela alínea “c”: decisão proferida por maioria de juízes federais 

convocados. Violação ao princípio do juiz natural. Ausência de similitude entre os 

julgados confrontados. Divergência não confi gurada. Violação ao art. 535, II, do 

CPC, não confi gurada.

1. O terceiro prejudicado, legitimado a recorrer por força do nexo de 

interdependência com a relação sub judice (art. 499, § 1º, do CPC), é aquele que 

sofre um prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão. (Precedentes: AgRg 

na MC 7.094/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/05/2010, 

DJe 07/06/2010; AgRg no REsp 782.360/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009; REsp 927.334/RS, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009; 

REsp 695.792/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

1º/10/2009, DJe 19/10/2009; REsp 1.056.784/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, 
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Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 29/10/2008; REsp 656.498/PR, Rel. 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/06/2007, DJ 

03/09/2007; REsp 696.934/PB, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, 

julgado em 15/05/2007, DJ 04/06/2007; REsp 740.957/RJ, Rel. Ministro Castro 

Filho, Terceira Turma, julgado em 06/10/2005, DJ 07/11/2005; REsp 329.513/SP, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/12/2001, DJ 11/03/2002)

[...]

9. É que, a teor do art. 499, § 1º, do CPC, a faculdade de recorrer de terceiro 

prejudicado é concedida ante a demonstração da ocorrência de prejuízo jurídico, 

vale dizer, o terceiro, titular de direito atingível, ainda que refl examente, pela 

decisão e, por isso, pode impugná-la 10. A doutrina de Barbosa Moreira é 

escorreita nesse sentido, verbis: “O problema da legitimação, no que tange ao 

terceiro, postula o esclarecimento da natureza do prejuízo a que se refere o texto 

legal. A redação do § 1º do art. 499 está longe de ser um modelo de clareza e 

precisão: alude ao nexo de interdependência entre o interesse do terceiro em 

intervir “e a relação jurídica submetida à apreciação judicial”, quando a rigor o 

interesse em intervir é que resulta do “nexo de interdependência” entre a relação 

jurídica de que seja titular o terceiro e a relação jurídica deduzida no processo, por 

força do qual, precisamente, a decisão se torna capaz de causar prejuízo àquele. ... 

[...] observe-se que a possibilidade de intervir como assistente reclama do terceiro 

“interesse jurídico” (não simples interesse de fato!) na vitória de uma das partes 

(art. 50). Apesar, pois da obscuridade do dispositivo ora comentado, no particular, 

entendemos que a legitimação do terceiro para recorrer postula a titularidade de 

direito (rectius: de suposto direito) em cuja defesa ele acorra.

Não será necessário, entretanto, que tal direito haja de ser defendido de 

maneira direta pelo terceiro recorrente: basta que a sua esfera jurídica seja 

atingida pela decisão, embora por via refl exa.” (in Comentários ao Código de 

Processo Civil, vol. V, 15ª ed., Ed. Forense, p. 295/296)

[...]

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para 

admitir o recurso do terceiro prejudicado, retornando os autos para ser julgado 

pela instância a quo. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.091.710/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 

17/11/2010, DJe 25/3/2011)

Administrativo. Recurso especial. Serviço de transporte público de passageiros. 

Recurso da Transbrasiliana Transporte e Turismo Ltda.: terceiro prejudicado. 

Interesse jurídico não demonstrado. Ilegitimidade recursal.

1. Por força do artigo 499, § 1º, do CPC, o recurso de terceiro prejudicado está 

condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não 

somente do prejuízo econômico, como ocorre no caso dos autos. Precedentes: 
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REsp 362.112/MG, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 7.5.2007; REsp 

740.957/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 7.11.2005; AgRg no REsp 

782.360/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 07/12/2009; 

REsp 762.093/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/06/2008; EDcl na MC 

16.286/MA, Rel. Min. João Otávio Noronha, Quarta Turma, DJe 19/10/2010; e REsp 

661.122/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 11/11/2009.

[...]

2. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação declaratória.

(REsp 1.264.953/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 3/3/2015, DJe 12/3/2015)

Diante disso, para efeito de intervenção nesta demanda, já se revela 

descabido o argumento da recorrente no que concerne à alegada “situação de 

extrema vantagem [...] econômica no mercado de seguro privados, representando 

concorrência desleal em relação às empresas que atuam de forma regular e 

conforme a legislação em vigor”.

Em primeiro lugar, sequer integra o objeto desta lide eventual alegação de 

“concorrência desleal”, visto que o pleito foi interposto pela Superintendência 

de Seguros Privados - SUSEP e, por óbvio, tal questão não integra a perspectiva 

regulatória que compreende os objetivos institucionais dessa autarquia federal 

na fi scalização do mercado privado de seguros.

Em segundo lugar, como visto, a perspectiva econômica - sobre eventuais 

prejuízos que as associadas da recorrente poderão sofrer - se revela irrelevante 

para efeito de integração a esta lide como terceiro prejudicado.

De outra parte, no que se refere ao nomeado interesse jurídico - suscitado 

nominalmente pela recorrente -, de igual sorte, tal não se vê presente nesta 

demanda. É que, como ressaltado, a ação civil pública foi interposta pela 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com os seguintes pedidos 

(e-STJ, fl . 35):

1) que seja confi rmada eventual decisão liminar efetivada no processo, nos 

termos do que já foi requerido acima;

2) que seja declarada ilícita a atuação da ré no mercado de seguros, 

proibindo-a, permanentemente, de realizar a oferta e/ou a comercialização de 

qualquer modalidade contratual de seguro em todo o território nacional, sob 
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pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada evento que importe em 

inobservância do referido provimento jurisdicional, a ser recolhida ao FDD, sem 

prejuízo de outras medidas previstas no art. 461 do CPC;

3) que sejam os réus condenados, em face da violação de direitos difusos 

dos consumidores, a pagar indenização a ser depositada no FDD, equivalente 

a três vezes o valor da multa aplicada pela SUSEP no processo administrativo 

sancionador anteriormente referido;

4) caso não tenha sido deferida a antecipação de tutela, pugna pela 

condenação dos réus a todas as medidas requeridas anteriormente, consoante as 

alienas “a” a “e” do item VI supra.

Do que se observa, não se encontra dentre as fi nalidades estatutárias 

da Associação recorrente - e nem poderia - qualquer atuação na fi scalização 

regulatória do mercado de seguros privados, uma vez que isso é atividade 

privativa da União, que a exerce através da mencionada autarquia federal. 

Eventual consequência da atuação da autarquia federal, em relação às associadas 

da recorrente, ocorre no campo meramente do interesse econômico, não do 

interesse jurídico em si.

É preciso esclarecer que o feito em análise não se refere a uma demanda 

interposta por determinada empresa em face da requerida, diante de eventual 

atuação desleal no mercado securitário, do que se poderia depreender possível 

interesse jurídico da recorrente.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é clara ao afi rmar 

que o interesse jurídico a ser demonstrado, para efeito de intervenção na ação 

com fundamento no § 1º do art. 499, do CPC/1973, deve guardar relação 

de “interesse tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao 

auxiliar a parte principal na demanda”, consoante os seguintes julgados:

Execução de título extrajudicial. Transação, com dação de bem em pagamento. 

Requerimento de homologação e de extinção da cobrança executiva. Sentença 

de extinção. Recurso de terceiro prejudicado. Requisitos. Ausência de interesse 

processual.

1. O terceiro prejudicado, para fi ns de legitimidade recursal, “deve demonstrar 

o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica 

submetida à apreciação judicial” (CPC, art. 499, § 1º), sendo o seu interesse tido 

por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte 

principal na demanda, ou seja, poderá intervir “o terceiro, que tiver interesse 

jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas” (CPC, art. 50). 

[...]
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4. Recurso especial provido.

(REsp 1.356.151/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 21/9/2017, DJe 23/10/2017)

Recurso especial. Terceiro prejudicado. Art. 499, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Interesse jurídico. Inexistência. Ação de execução. Hipoteca judiciária. 

Pagamento do débito. Consequente levantamento da constrição. Recurso 

conhecido em parte e desprovido.

1. Na forma do art. 499, § 1º, do Código de Processo Civil, o recurso de terceiro 

prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão 

judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou seja, deve existir nexo entre o 

interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

[...]

4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(REsp 1.121.709/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

julgado em 5/11/2013, DJe 11/11/2013)

Ora, no caso em exame, a relação jurídica submetida à apreciação judicial 

concerne ao exercício do poder regulatório cometido ao órgão público sobre 

o mercado privado de seguros, não sendo de se supor tenha uma associação 

privada, por mais relevante que o seja, comunhão de interesses nesse sentido.

Para ser mais didático e para exemplificar, poder-se-ia admitir a 

intervenção como terceiro prejudicado, no caso, da União, porquanto se trata 

da pessoa jurídica de direito público que tem “comunhão” de interesses com a 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP na regulação do mercado.

Assim, por falecer interesse jurídico à Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 

e Capitalização - CNSEG, indefiro o seu ingresso nessa lide, declarando 

prejudicado o exame do recurso especial interposto, bem como das manifestações 

e pareceres seguintes que foram acostados aos autos pela recorrente.

Da preliminar da recorrida de não conhecimento do recurso interposto pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, sob os fundamentos de defi ciência 

recursal e de ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados.

Nesse particular, alega a recorrida que “não houve qualquer infração à 

norma apontada pela recorrente, visto que o acórdão foi sufi ciente em analisar as 

questões expostas por ambas as partes, sem contudo dar provimento às razões 
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da recorrente, o que causou sua irresignação, e consequentemente, esta tentativa 

infundada de reanálise do mérito processual através da presente manobra”.

Esse argumento da recorrida de que a pretensão da recorrente, quando 

alega violação do dispositivo do art. 535, II, do CPC/1973, é meramente 

suscitar irresignação se reporta ao mérito em si, o qual será examinado no 

momento adequado.

Todavia, não é hipótese para inadmitir o recurso.

No que diz respeito à ausência de prequestionamento dos dispositivos 

dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e do art. 757 do Código 

Civil/2002, não tem qualquer razão a recorrida. É que a eg. Corte de origem 

se pronunciou acerca de tais questões jurídicas, como se observa dos seguintes 

excertos:

Nesta linha, é oportuno lembrar o entendimento consolidado no Enunciado 

n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, acerca da 

interpretação devida ao art. 757 do Código Civil, in verbis:

“185 – Art. 757: A disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da 

previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de 

entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos 

de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão.” (g.n.).

[...]

Verifica-se, assim, a inexistência de qualquer ilegalidade na atuação 

da associação Ré, que não efetua contratos de seguro na modalidade típica 

albergada pelo Código Civil e pela legislação específi ca, como explicitado acima.

E não se discute, aqui, as atribuições legais da SUSEP para promover a 

competente fi scalização de tais atividades, nos termos do Decreto-Lei n. 73/66, 

e aplicar as sanções cabíveis, quando constatada a prática de infração. Mas, ao 

revés, que a prática de ajuda mútua entre os associados da Ré não confi gura 

negociação de seguros hábil a se enquadrar no âmbito de fi scalização da SUSEP 

(art. 113 do referido Decreto-lei), e impor o encerramento das atividades da 

associação regularmente constituída, como requerido nesta ação civil pública.

Como se verifi ca, houve debate acerca da questão jurídica suscitada, sendo 

explicitamente citado os dispositivos dos arts. 757 do Código Civil/2002 e 113 

do Decreto-Lei n. 73/1966.

Em relação aos dispositivos dos arts. 24 e 78 do citado Decreto-Lei, a 

questão jurídica se encontra debatida, visto que o eg. Tribunal de origem assentou 

a tese de que “não se discute, aqui, as atribuições legais da SUSEP para promover 
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a competente fi scalização de tais atividades, nos termos do Decreto-Lei n. 

73/1966, e aplicar as sanções cabíveis, quando constatada a prática de infração.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões, de não 

conhecimento do recurso especial interposto pela Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP, por esse fundamento.

Da alegação da recorrente Superintendência de Seguros Privados – SUSEP de 

violação do dispositivo do art. 535, II, do CPC/1973.

Com a rejeição da preliminar suscitada pela recorrida quanto ao 

prequestionamento dos dispositivos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 

73/1966 e do art. 757 do Código Civil/2002, por via oblíqua, rejeita-se a 

alegação da recorrente de nulidade do aresto impugnado.

É que, ao considerar que as questões jurídicas que se reportam a tais 

dispositivos legais foram examinadas pela eg. Corte de origem, descabe a 

alegação da recorrente de que houve omissão, nesse particular.

O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte (ou mesmo de 

estar equivocada, ou não, o que será analisado a seguir) não autoriza afi rmar a 

ocorrência de omissão e a consequente afronta ao art. 535, II, do CPC/1973.

A tal propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente 

ao pontuar que, em casos semelhantes, inexiste violação do disposto no art. 535 

do CPC/1973:

Agravo interno no agravo regimental no recurso especial. Art. 535 do CPC/1973. 

Violação. Omissão. Inexistência. Cumprimento de sentença. Impugnação à 

execução. Ilegitimidade passiva. Preclusão.

1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 nem importa 

omissão o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação sufi ciente, 

porém diversa da pretendida pelo recorrente.

2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente 

impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão 

consumativa.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgRg no REsp 1.479.351/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 20/9/2016, DJe 4/10/2016 - grifos acrescidos)

Processual Civil e Tributário. Agravo interno no agravo em recurso especial. 

Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Embargos à execução. Suposta ofensa 

aos artigos 165, 458 e 535 do CPC. Inexistência de vício no acórdão recorrido. 
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IPTU. Notifi cação do contribuinte presumida. Julgamento antecipado da lide. 

Cerceamento de defesa. Questão atrelada ao reexame de matéria fática. Óbice da 

Súmula 7/STJ. IPTU. Base de cálculo. Lei municipal. Interpretação de direito local. 

Óbice da Súmula 280/STF. Agravo interno não provido.

1. Rejeita-se a alegada violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC, pois não há falar 

em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado 

aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da 

controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. [...].

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 848.952/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016 - grifos acrescidos)

Com base nessas considerações, nego provimento ao recurso especial, no 

que tange à alegação de violação do disposto no art. 535, II, do CPC/1973.

Das alegações da recorrente Superintendência de Seguros Privados – SUSEP de 

violação dos dispositivos dos arts. 757 do Código Civil/2002 e dos arts. 24, 78 e 113 

do Decreto-Lei n. 73/1966.

Os dispositivos dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e 757 do 

Código Civil/2002 tidos pela recorrente como violados estão assim redigidos:

Código Civil/2002:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Decreto-Lei n. 73/1966:

Art. 24. Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades Anônimas ou 

Cooperativas, devidamente autorizadas.

Parágrafo único. As Sociedades Cooperativas operarão únicamente em seguros 

agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho.

Art. 78. As Sociedades Seguradoras só poderão operar em seguros para os 

quais tenham a necessária autorização, segundo os planos, tarifas e normas 

aprovadas pelo CNSP.

Art. 113. As pessoas físicas ou jurídicas que realizarem operações de seguro, 

cosseguro ou resseguro sem a devida autorização, no País ou no exterior, fi cam 

sujeitas à pena de multa igual ao valor da importância segurada ou ressegurada.
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Art. 113. As pessoas naturais ou jurídicas que realizarem operações de 

capitalização, seguro, cosseguro ou resseguro sem a devida autorização estão 

sujeitas às penalidades administrativas previstas no art. 108, aplicadas pelo órgão 

fi scalizador de seguros, aumentadas até o triplo. (Redação dada pela Lei n. 13.195, 

de 2015)

Como é sabido, as características do contrato típico de seguro são as 

seguintes: a) bilateral ou sinalagmático; b) oneroso; c) aleatório; d) adesão. Tem 

por objeto “proteger a coisa, o risco ou interesse segurável” (In VENOSA, Sílvio 

de Salvo. Direito civil: contratos. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 707).

Como visto, a noção sobre o contrato de seguro “pressupõe a de risco, isto 

é, o fato de estar o indivíduo exposto à eventualidade de um dano à sua pessoa, 

ou ao seu patrimônio, motivado pelo acaso”, nos termos como o defi ne Orlando 

Gomes, invocando a doutrina italiana de Messineo (In GOMES, Orlando. 

Contratos. 26. ed. atualizada por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco 

Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 505).

O aresto recorrido descreveu as atividades da demandada, de forma 

que, no âmbito do exame deste recurso especial, a tarefa será a verifi cação de 

correspondência entre a interpretação dada pelo eg. Tribunal de origem e a 

legislação federal tida como afrontada.

O produto disponibilizado pela recorrida se traduz em um típico contrato 

de seguro, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos do aresto 

impugnado, nos seguintes termos:

Em item específi co denominado “dúvidas frequentes”, o sítio eletrônico da Ré 

também explica que o rateio signifi ca a distribuição proporcional dos prejuízos 

cobertos pelo programa, tratando todos os associados como iguais, sem análise 

de perfi l (fl . 55).

Às fl s. 74/76, constam as coberturas e planos oferecidos (“proteção básica” 

e “proteção completa”), com diferenciais relativos a “seguro contra terceiros”, 

carro reserva e “fenômenos da natureza”. Em caso de furto ou roubo, o valor a 

restituir será aquele constante da tabela FIPE, na data do evento (fl . 74). À fl . 75, há 

previsão expressa do pagamento de “franquia” de R$ 600,00.

Ora, essa descrição compreende todas as características de um contrato de 

seguro de danos, já que é cobrada “franquia” e existe cobertura diante de sinistros 

provocados por terceiros e por evento da natureza.

O próprio aresto recorrido, a seguir, consigna que se notam “evidentes 

semelhanças com os serviços oferecidos pelas seguradoras tradicionais, 
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adotando-se, inclusive, idênticas nomenclaturas para institutos-chave de tal 

modalidade contratual, como franquia, seguro contra terceiros, coberturas, etc”.

Importante considerar que o mero fato de o valor a ser reembolsado, a 

título de prêmio, ao adquirente ser “tabelado”, não descaracteriza a condição de 

um típico seguro de danos, conforme lição autorizada da doutrina pátria:

O seguro de danos é parcial, se feito por soma inferior ao valor venal da 

coisa segurada. Em caso de sinistro, o segurador só responde pelos danos na 

proporção em que o valor efetivo da coisa segurada se acha em relação à quantia 

pela qual foi segurada, entendendo-se que ele próprio foi o segurador da parte 

restante. A redução decorre da chamada regra proporcional. (In GOMES, Orlando. 

Contratos. 26. ed. atualizada por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco 

Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 511).

Dessa forma, penso não dever ser admitida a assertiva, constante do aresto 

recorrido, de que “na proteção automotiva promovida pela Associação Ré 

qualquer ‘garantia’ neste sentido, tanto que há até mesmo um valor limite para 

o veículo a ser protegido (R$ 45.000,00, em 2009, cf. fl . 67, item 4 do art. 16, 

e R$ 60.000,00, em 2011, cf. fl . 300, art. 14), cláusula em geral inexistente nos 

contratos típicos de seguro”.

É que o fato de tal cláusula não ser, supostamente, usual em contratos 

típicos de seguro, no caso de ser utilizada, isso não terá por consequência 

desnaturar essa modalidade contratual, inclusive por se tratar de uma espécie de 

seguro de dano parcial.

Nada obstante, o acórdão impugnado conclui não se tratar de atividade 

securitária a da parte recorrida, fi ando-se no argumento de que a sociedade 

se constituiria em um “grupo restrito de ajuda mútua”, consoante os seguintes 

excertos:

Verifi ca-se, assim, a possibilidade da instituição de uma associação sem fi ns 

lucrativos, voltada para ajuda mútua de seus associados, com repartição de 

custos e benefícios entre seus participantes, mediante rateio, e caracterizada 

pela autogestão, a qual não se confunde com o seguro capitalista oferecido pelas 

seguradoras convencionais, sujeitas à legislação específi ca.

Neste aspecto, observa-se que a preocupação da SUSEP, com a falta de 

garantia dos consumidores de que seus riscos serão efetivamente cobertos, 

não se sustenta. O mecanismo do contrato plurilateral envolve o conhecimento 

das condições do rateio das despesas verificadas entre os associados, como 

claramente explicitado no regulamento da associação (fl s. 65/72). E estão todos 

cientes de que, quanto menor o número de associados, maiores serão as despesas 

a serem custeadas por todos, e vice-versa.
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A ideia, evidentemente, é dividir os prejuízos com outras pessoas na mesma 

situação, em sistemática diversa daquela implementada pelas companhias 

seguradoras, em que o contrato celebrado entre segurado e segurador 

efetivamente obriga o segurador “a garantir interesse legítimo do segurado, 

relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos determinados” (art. 757, caput, do CPC).

[...]

Aliás, se o condutor de veículo automotor desejar garantias de que receberá 

pelo seu sinistro, caberá contratá-lo com a seguradora legalmente autorizada 

para tanto, e, para isso, pagará o preço correspondente, que contém embutidas 

todas as análises de riscos e as cautelas exigidas no mercado securitário. A 

associação Ré, porém, não fornece qualquer garantia de cobertura de risco, mas 

sim a possibilidade de rateio dos prejuízos já verifi cados entre os associados, 

em valor variável de acordo com o número de associados e o total dos prejuízos 

sofridos. Não entram no cálculo, portanto, complexas análises de riscos, típicas 

dos contratos de seguro convencionais.

Inviável, destarte, afirmar a ilegalidade de toda e qualquer associação de 

pessoas unidas com o objetivo de ratear despesas diversas, apenas para assegurar 

a lucratividade e a competitividade das companhias seguradoras convencionais, 

em evidente cerceamento da autonomia da vontade e da liberdade de associação.

No que se refere aos ditos seguros mútuos, a doutrina assim conceitua tal 

modalidade de proteção:

O seguro mútuo (mutual corporations), que não foi previsto pelo novo 

Código Civil, era o contrato que requeria a existência de uma sociedade de 

seguros mútuos (Dec.-Lei n. 2.063/40, arts. 14 e s.; Dec.-Lei n. 3.908/41; Dec.-

Lei n. 4.608/42 - revogado pelo Decreto-Lei n. 8.934/46 -; Dec.-Lei n. 4.609/42; 

Dec.-Lei n. 7.377/45), pois nesta modalidade eram os próprios segurados que 

atuavam, concomitantemente, como seguradores e segurados, de tal forma 

que a responsabilidade pelo risco era compartilhada por todos os segurados, 

respondendo cada um pelo dano sofrido por qualquer deles.

[...]

O seguro mútuo era o contrato pelo qual várias pessoas se uniam por meio de 

estatutos para dividir danos que cada uma poderia ter, em razão de certo sinistro. 

(In DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria das 

obrigações contratuais e extracontratuais. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 576).

Ocorre que, para que se pudesse reconhecer o estabelecimento de uma 

sociedade de seguro mútuo, conforme Maria Helena Diniz, “era o valor 

do seguro que determinava o valor das cotas de cada associado, levando-se 

em consideração a existência de riscos diferentes” (Op. cit., p. 577). Sendo 
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assim, levar-se-ia em consideração “a idade de cada associado ao entrar para a 

sociedade, se incidisse sobre a vida; o maior ou menor perigo do lugar em que 

se encontravam os efeitos segurados, se se tratasse de seguro de bens materiais” 

(Op. cit., loc. cit.).

Não é o caso do produto disponibilizado pela parte recorrida, pois, pela 

própria descrição feita no aresto impugnado, existe em verdade o pagamento de 

“franquia”, além de que “constam as coberturas e planos oferecidos (‘proteção 

básica’ e ‘proteção completa’), com diferenciais relativos a ‘seguro contra 

terceiros’, carro reserva e ‘fenômenos da natureza’”. E ainda acrescenta que “em 

caso de furto ou roubo, o valor a restituir será aquele constante da tabela FIPE, 

na data do evento (fl . 74)”.

Ora, isso em nada equivale ao conceito de seguro de ajuda mútua, 

considerando os elementos aduzidos acima.

De sua parte, o art. 2º do Decreto-Lei n. 2.063/1940 consigna que “fi cam 

excluídos do regime estabelecido neste decreto-lei o Instituto de Resseguros 

do Brasil e quaisquer outras instituições criadas por lei federal, bem como 

as associações de classe, de benefi cência e de socorros mútuos que instituam 

pensões ou pecúlios em favor de seus associados e respectivas famílias”.

Assim, no que concerne à caracterização da recorrida como “grupo restrito 

de ajuda mútua”, estabelecendo uma diferenciação entre “proteção automotiva”, 

mediante o rateio das despesas verifi cadas entre os associados, e o contrato 

típico de seguro regulado pelo art. 757 do Código Civil/2002, assim consignou 

o acórdão impugnado:

Evidentemente que, como em qualquer atividade, eventuais irregularidades 

na autuação, no rateio das despesas, nos demonstrativos contábeis, ou mesmo de 

sonegação fi scal, hão de ser fi scalizadas e punidas nas vias próprias. Não se pode, 

porém, presumir a ilegalidade da associação apenas com base nos seus objetivos 

de proteção automotiva dos associados, como quer a SUSEP.

No que tange ao requisito da autogestão citado no enunciado supratranscrito, 

verifica-se que o estatuto da associação prevê a eleição da diretoria dentre 

os próprios membros da associação (artigos 33 e 34, fl. 100), mediante o 

preenchimento de requisito temporal de permanência como associado (art. 4º, 

fl . 107).

Aliás, é oportuna a referência ao termo de ajustamento de conduta – TAC 

celebrado entre diversas associações semelhantes à Ré (voltadas para proteção 

automotiva, fl . 322, art. 1º, II) e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (fl s. 

321/326), em 2011, no qual se reconheceram as “novas tendências do mercado 

de consumo, em que as pessoas associam-se em grupos para buscarem novas 
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alternativas e benefícios no mercado” (fl . 321), ali estabelecendo uma série de 

responsabilidades e descrição das atividades, com o intuito de assegurar a correta 

aplicação dos princípios do mutualismo (diluição do risco individual no risco 

coletivo).

Verifica-se, assim, a inexistência de qualquer ilegalidade na atuação 

da associação Ré, que não efetua contratos de seguro na modalidade típica 

albergada pelo Código Civil e pela legislação específi ca, como explicitado acima.

Com efeito, o Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal, no que concerne à interpretação atribuída ao art. 

757 do Código Civil/2002, dispõe que “a disciplina dos seguros do Código Civil 

e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente 

por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de 

grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão”.

Entretanto, como já assinalado acima, a parte requerida sequer possui 

natureza de “grupo restrito”, visto que “comercializa” o seu produtor de forma 

abrangente, do que se deduz que assume o risco contratado como se fosse uma 

típica sociedade de seguros.

Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo na legislação 

atualmente vigente que a própria parte recorrida fez acostar aos autos diversos 

informes a título de projetos de lei que estariam tramitando no Poder Legislativo 

(e-STJ, fl s. 789-811), a fi m de alterar o art. 53 do Código Civil/2002, para 

permitir a atividade questionada nesta demanda.

Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não haveria 

necessidade de qualquer alteração legislativa, a demonstrar que o produto 

veiculado e oferecido pela recorrida, por se constituir em atividade securitária, 

não possui amparo na liberdade associativa em geral e depende da intervenção 

reguladora a ser exercida pela recorrente.

A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto 

combatido, verifi ca-se que a recorrida não pode se qualifi car como “grupo 

restrito de ajuda mútua”, dadas as características de típico contrato de seguro, 

além de que o serviço intitulado de “proteção automotiva” é aberto a um grupo 

indiscriminado e indistinto de interessados.

Por fi m, algumas considerações são pertinentes no que diz respeito ao 

princípio da liberdade associativa (art. 5º, XVII, da CF/1988), em homenagem 

até mesmo ao parecer acostado aos autos, proferido pelo em. Min. Carlos Britto 

(e-STJ, fl s. 1.008-1.036).
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Em primeiro lugar, toda a argumentação desenvolvida no ilustrado parecer 

se coaduna com uma interpretação tipicamente constitucional, descabendo a 

esta Corte Superior, curadora da legislação federal, usurpar a competência do 

Supremo Tribunal Federal na matéria. Não é outro o entendimento assente na 

jurisprudência da Casa, em especial da Primeira e Segunda Turmas, conforme 

aresto abaixo:

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

de 2015. Aplicabilidade. Acórdão recorrido com fundamento eminentemente 

constitucional. Análise. Impossibilidade. Usurpação de competência do Supremo 

Tribunal Federal. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.032 do Código de Processo 

Civil de 2015. Argumentos insufi cientes para desconstituir a decisão atacada. 

Honorários. Cabimento. Aplicação de multa. Art. 1.021, § 4º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Descabimento.

[...]

III - O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a 

garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, 

portanto, instrumento processual destinado a examinar a questão constitucional, 

sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme 

dispõe o art. 102, III, da Carta Magna.

[...]

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.673.358/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 19/4/2018)

Processual Civil e Tributário. Agravo interno. Enunciado Administrativo n. 3 do 

STJ. Violação ao art. 1.022 do CPC/2015. Não ocorrência. Execução fi scal. Nulidade 

das avaliações. Súmula n. 284 do STF. Juntada do processo administrativo fi scal. 

Ônus da embargante. Análise dos requisitos da CDA. Impossibilidade. Incidência 

da Súmula n. 7 do STJ. Legalidade da Taxa Selic. Entendimento adotado na 

sistemática do art. 543-C, do CPC. Caráter confiscatório das multas. Matéria 

constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal.

[...]

5. Não é possível conhecer da alegada ofensa ao princípio constitucional 

do não-confi sco no que tange às multas aplicadas, uma vez que tal alegação 

se lastrei em princípio e dispositivos constitucionais de análise reservada ao 

Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário, de forma que não 

podem ser enfrentadas em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da 

competência da Corte Suprema.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.135.936/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018)
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Em segundo lugar, ainda que disso não se tratasse, em sendo o produto 

comercializado típico contrato de seguro, como fundamentado acima, impõe-

se a atuação da autarquia federal constituída para a regulação desse mercado 

privado, nos estritos termos dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966.

Aliás, esse controle estatal tem razão de ser no fato de as seguradoras 

administrarem fundos comuns ou de poupança coletiva, exigindo do Estado 

especial atenção.

Nesse sentido, a doutrina pátria especializada assim consigna:

[...] as entidades seguradoras dependem de especial autorização estatal para 

que possam empreender a atividade. Nascem, diferentemente das sociedades 

empresárias em geral, balizadas por especial capacitação patrimonial e operam, 

cada ramo, cada região, cada nível de grandeza obrigacional, à medida que 

preencham rigorosos requisitos atinentes a capital e provisões que efetivamente 

possam oferecer solvência.

São, afinal, administradoras de fundos comuns ou fundos de poupança 

coletiva constituídos pela multidão de contribuições proporcionais (prêmios) 

prestadas por cada uma das economias individuais (segurados, estipulantes) 

para um fim preciso: ao longo de período geralmente extenso., garantir 

predeterminados interesses expostos a riscos predeterminados. (In TZIRULNIK, 

Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de 

seguro: de acordo com o novo código civil brasileiro. - 2. ed. rev., atual. e ampl.. 

- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 40).

Tais dispositivos legais, da forma como dirimida a controvérsia pela 

eg. Corte de origem, foram afrontados, uma vez que se retirou da esfera da 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a possibilidade de interferir 

na fi scalização e, claro, na exigência de adequação da associação requerida 

aos ditamos legais, quando o eg. Tribunal de origem julgou improcedente a 

demanda.

Não se está afi rmando que a requerida não possa se constituir em “grupo 

restrito de ajuda mútua”, mas isso somente pode ocorrer se a parte se qualifi car 

em conformidade com as regras do Decreto-Lei n. 2.063/1940 e legislação 

correlata, observando o Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal.

Com base nessas considerações, dou provimento ao recurso especial 

interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para julgar 

procedente o pedido, restabelecendo a sentença de primeiro grau.
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Parte dispositiva dos recursos

Ante o exposto, declaro prejudicado o exame do recurso especial interposto 

pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG; e conheço 

do recurso especial interposto pela Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP e dou-lhe provimento para julgar procedente o pedido, restabelecendo a 

sentença de primeiro grau.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.687.381-DF (2017/0181765-6)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Distrito Federal

Procuradores: Tatiana Barbosa Duarte e outro(s) - DF014459

   Gustavo Assis de Oliveira - DF018489

Recorrido: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

    Federal - CODHAB/DF

Advogados: Stellla Santos Oliveira e outro(s) - DF025488

Meiriane Cunha e Silva - DF043410

Kamilla Correa Barcelos - DF051506

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Licitação. 

Programa Minha Casa Minha Vida. Acórdão não unânime. 

Julgamento concluído na vigência do CPC/2015. Regra técnica do art. 

942 do CPC/2015. Descabimento. Enunciado n. 2/STJ. Precedentes. 

Programa com nítido caráter social. Fracionamento do objeto. Limites 

de ordem técnica e econômica. Equipamentos públicos. Recursos 

financeiros do Distrito Federal. Venda das unidades. Legislação 

própria. Rigorismo da Lei de Licitações afastado. Princípios da 

Administração Pública preservados.
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I - A sentença foi proferida e o respectivo recurso de apelação 

do Distrito Federal interposto na vigência do Código de Processo 

Civil de 1973, momento também no qual foi iniciado seu julgamento. 

O fato de a conclusão do julgamento desse recurso, por maioria 

de votos, ter-se dado já na vigência do Código de Processo Civil 

de 2015 não implica necessidade da adoção da técnica processual 

de ampliação do quórum prevista no seu art. 942. Aplicação do 

Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 

Precedentes: AgInt no AREsp 1.126.475/ES, Rel. Min. Assussete 

Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018 

e AgInt no EDcl no REsp n. 1.685.043/SP, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, DJe de 13/9/2017.

II - De acordo com a Lei n. 11.977/2009, o Programa Minha 

Casa Minha Vida se constitui na principal política habitacional do 

país que objetiva o desenvolvimento urbano e o acesso à moradia para 

famílias de baixa renda, a fi m de reduzir o enorme défi cit habitacional 

brasileiro e também os impactos ambientais e sociais decorrentes das 

ocupações irregulares e das habitações precárias.

III - O interesse social desse Programa é inegável, principalmente 

na perspectiva da efetivação do direito fundamental à moradia digna, 

da inserção desse direito entre as necessidades básicas dos brasileiros 

e da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios para promover programas de construção de moradias e 

melhorias das condições habitacionais, nos termos dos arts. 1º, III, 7º, 

IV, e 23, IX, todos da Constituição Federal.

IV - Para o julgamento do recurso especial não é necessário o 

revolvimento da matéria fático-probatória produzida no curso da 

demanda, porque é possível, no caso, a eventual revaloração jurídica 

do quadro fático delineado no acórdão recorrido para se concluir pela 

reforma ou não do resultado do julgamento realizado pela primeira e 

confi rmado pela segunda instância. Afasta-se, por isso, a incidência 

do óbice descrito na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 

Precedentes: AgInt no REsp 1.453.412/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 

Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 8/5/2017; AgInt no 

AREsp 557.471/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017.
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V - Em face da peculiaridade de sua natureza e do fl agrante 

interesse social envolvido no Programa Minha Casa Minha Vida, por 

força do art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 10.188/2001, as regras gerais 

previstas na Lei n. 8.666/1993 podem ser fl exibilizadas, desde que se 

observem os princípios gerais da administração pública, isto é, aqueles 

previstos no art. 37 da Constituição Federal e que se consubstanciam 

em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência.

VI - Os avisos de chamamento devem conter as principais 

informações acerca do certame e, principalmente, indicar os locais 

onde os interessados poderão obter informações completas e precisas. 

O acesso às informações específi cas e exigências deve se fazer por 

meio do edital propriamente dito. Diante do interesse social envolvido 

no Programa Minha Casa Minha Vida e da fl exibilização das regras 

gerais de licitação, a ausência de informação específi ca nos avisos 

acerca da inclusão da construção dos equipamentos públicos é incapaz 

de levar à nulidade dos respectivos editais, porque não chega sequer a 

macular o princípio da publicidade.

VII - O fracionamento do objeto da licitação previsto no art. 23, 

§ 1º, da Lei n. 8.666/1993 não encerra uma regra absoluta, porque 

deve respeitar limites de ordem técnica e econômica. No âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida, por não se tratar de contrato 

administrativo confi gurado unicamente pela Lei n. 8.666/1993, a 

ausência do fracionamento do objeto para licitação específi ca da 

construção dos equipamentos públicos não caracteriza ofensa aos 

princípios da administração pública, notadamente os da legalidade, 

moralidade e efi ciência.

VIII - Mesmo os poucos equipamentos públicos a serem 

construídos com recursos específi cos do Distrito Federal estão inseridos 

no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e, por isso, não se 

pode exigir todas as formalidades previstas na lei geral de licitações, 

principalmente na hipótese de os respectivos editais estabelecerem 

que, no preço máximo das unidades, os valores subsidiados também 

estão incluídos, o que é sufi ciente para demonstrar a origem dos 

recursos que irão custear a contrapartida do poder público.

IX - A ausência de lesão aos princípios da administração pública, 

a inexistência de ato de improbidade e a não caracterização de 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 289-400, Julho/Setembro 2018 379

qualquer dano ao erário impedem que se considerem nulos os editais 

de chamamento impugnados na petição inicial da ação civil.

X - Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Dr(a). Lucas Terto Ferreira Vieira (Mandato Legal - Procurador do DF), 

pela parte recorrente: Distrito Federal

Brasília (DF), 17 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 23.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: O Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios ajuizou ação civil contra a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal – CODHAB e o Distrito Federal, com o 

objetivo de anular os atos consubstanciados nos Editais de Chamamento n. 11 

e 12/2013, elaborados pelos réus, para construção de unidades habitacionais e 

infraestrutura para posterior alienação a particulares, relativamente ao Programa 

Minha Casa, Minha Vida.

O autor invocava, principalmente, a ausência da prévia autorização 

legislativa para a futura alienação dos imóveis; a inconstitucionalidade incidental 

da Lei n. 5.197/2013; a falta de licitação específi ca na modalidade concorrência 

para a construção de equipamentos públicos; as ausências de projeto básico, 

de previsão de custos e planilhas, de licença prévia ambiental e de previsão 

orçamentária para assegurar o pagamento das obrigações da obra.

Por sentença, o pedido foi julgado procedente (fl s. 1.001-1.018) para 

declaração da nulidade dos respectivos Editais de Chamamento. Em sede de 
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recurso de apelação, a sentença foi mantida, por outros fundamentos, pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da seguinte 

ementa (fl s. 1.1175-1.179):

Processo Civil. Civil. Administrativo. Ação civil pública. Programa 

Governamental “Minha Casa, Minha Vida”. Chamamentos n. 11/2013 

e 12/2013-CODHAB-DF. Morar Bem Riacho Fundo e Morar Bem Recanto das 

Emas. Recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Litisconsórcio 

necessário ulterior. Rejeição. Certame homologado após suspensão da seleção. 

Agente fi nanceiro e consórcio selecionado. Litisconsórcio necessário ulterior. Não 

ocorrência. Expedição de ofício para Caixa Econômica Federal. Indeferimento. 

Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Processo seletivo. Direitos reais de 

uso repassados ao agente fi nanceiro. Princípio da obrigatoriedade de licitação. 

Contratação. Convergência de interesses. Fomento dos valores para execução 

do empreendimento. Responsabilidade do agente financeiro. Equipamentos 

públicos. Recursos fi nanceiros do Distrito Federal. Garantia de proposta mais 

vantajosa. Ofensa aos princípios da isonomia, da competitividade, da publicidade, 

da vinculação ao instrumento convocatório. Chamamentos nulos. Agravo 

retido conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e 

desprovidos. Sentença mantida por outros fundamentos jurídicos.

1. O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) utiliza Recursos do Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR). É um programa do Governo Federal em parceria 

com os Estados, DF e Municípios, gerido pelo Ministério das Cidades. O objetivo 

do Programa é a produção de unidades habitacionais, que depois de concluídas 

são vendidas, sem arrendamento prévio, às famílias que possuem renda familiar 

mensal de até R$4.650 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais).

2. Por inexistirem questionamentos ao procedimento de concessão de 

benefícios e fi nanciamento da Caixa Econômica Federal (CEF) e ante a ausência 

de pedidos do autor coletivo em desfavor da mencionada instituição fi nanceira, 

nota-se que os liames subjetivos da causa foram devidamente defi nidos sem 

a necessidade de participação do agente financeiro. Rejeito a preliminar de 

litisconsórcio necessário com a CEF.

3. A homologação do resultado do Chamamento n. 12/2013-CODHAB-DF, 

realizada após a ciência da decisão judicial, não enseja litisconsórcio necessário 

com as empresas selecionadas. Ademais, ciente da liminar concedida para 

suspensão da seleção por suposta ilegalidade dos chamamentos, a Administração 

deveria não homologar o resultado, até decisão posterior. Rejeito a preliminar que 

visa reconhecer o litisconsórcio passivo com os consórcios privados selecionados, 

Morar Bem Recanto das Emas e Morar Bem Riacho Fundo.

4. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias (artigo 130 do Código de Processo Civil). Nota-se que 
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a marcha processual não violou o devido processo legal e a ampla defesa. Para o 

deslinde da causa o juízo entendeu desnecessária a produção de provas quanto 

ao fi nanciamento pela CEF. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. A Lei Distrital 5.197/2013, além de autorizar a alienação das unidades 

habitacionais aos candidatos habilitados no PMCMV, prevê a doação dos imóveis 

aos benefi ciários fi nais, o que atende aos parâmetros delineados pelo art. 17 

da Lei n. 8.666/1993 e não afronta o previsto nos artigos 23, I, e 47, § 3º, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal.

6. O artigo 79-A da legislação do Programa Minha Casa Minha Vida (Lei 

11.977/2009) esclarece que, para construção, reforma ou requalificação de 

imóveis no âmbito do referido programa, a CEF fica autorizada a adquirir os 

direitos reais de uso do imóvel, em nome do FAR, e pelo prazo necessário à 

conclusão das obras e transferência da unidade construída aos benefi ciários do 

programa, não havendo que se falar em repasse da titularidade do imóvel às 

empresas selecionadas.

7. Havendo previsão nos editais de licitação no sentido de que o vencedor na 

licitação será responsável pela elaboração, aprovação do Estudo Ambiental, da 

análise de risco, da análise técnica para obtenção de todas as licenças necessárias, 

não há que se falar em nulidade do certame.

8. Verifica-se que há respaldo legal para o ente Distrital desenvolver a 

política de desenvolvimento urbano no Distrito Federal, nos termos do artigo 

314 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus 

habitantes.

9. A regra é o princípio da obrigatoriedade de licitação. A ausência de 

licitação somente se admite por exceção. Assim, as obras, serviços, inclusive 

de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas (art. 2º da 

Lei 8.666/1993).

10. Não há contratação “stricto sensu” realizada entre a administração e as 

empresas selecionadas, mas sim convergência de interesses. A Administração 

Pública não está liberada de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e efi ciência. Não há elementos que afastem a natureza 

de contratação administrativa.

11. Não há recursos do Distrito Federal a serem aplicados nos empreendimentos 

das unidades habitacionais e a fórmula de lançamento e financiamento, o 

fomento dos valores para execução dos empreendimentos é da responsabilidade 

do agente fi nanceiro ofi cial, CEF.

12. Quando o administrador público viola um princípio num processo 

licitatório, afronta à legalidade do processo, que é falta grave, e invalida o certame, 
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vez que fere os preceitos do art. 37 da Constituição Federal, que se pretende 

proteger.

13. O objetivo buscado pelo procedimento licitatório e, consequentemente, 

na contratação com a Administração Pública, é a obtenção da proposta mais 

vantajosa, observado o princípio da isonomia e da competitividade, garantindo 

a todos os administrados a participação, sem qualquer discriminação (Lei n. 

8.666/93, artigo 3º).

14. A Lei 12.527/2011 regulamentou a garantia constitucional de informações, 

outrora consagrada nos artigos 5º, XXXIII, 37, § 3º, II, e 216, § 2º, da Constituição 

Federal. A garantia referida, decorrente do princípio da publicidade, dentre outros, 

se dá pela promoção, independentemente de requerimentos, da divulgação 

em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas (artigo 8º da Lei 

12.527/2011). O instrumento convocatório viola a garantia constitucional da 

informação.

15. Os Editais de Chamamento especifi cados nestes autos estão maculados 

pela falta de transparência e desobediência à lei de licitações quanto aos 

equipamentos públicos incluídos no “pacote” sem que o extrato do edital 

publicado no diário ofi cial os contemple, como acima exposto.

16. No âmbito das licitações públicas vige o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, de tal sorte que, em regra, o licitante deve cumprir as 

disposições editalícias. Lado outro, a Administração Pública é regida pelo princípio 

da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), de modo que a atuação daquela deve 

estar estritamente de acordo com o ordenamento jurídico, ou seja, não pode agir 

contra a lei, tampouco além da lei. Sob tal perspectiva, a ausência de previsão 

legal obstaculiza a Administração Pública de inovar no mundo jurídico.

17. Há flagrante ofensa ao princípio licitatório da isonomia e da 

competitividade quando a administração pública limitou a competição sem 

justifi cativa legal com a inclusão dos equipamentos públicos no valor global da 

construção, inviabilizando a participação de médias empresas da construção civil 

interessadas em construir apenas as obras comunitárias que serão custeadas com 

orçamento direto do Distrito Federal.

18. O Edital de Chamamento n. 11/2013 e 12/2013 no que se relaciona a 

construção de equipamentos públicos (escolas de educação infantil, CREAS e 

CRAS) introduz confusão entre os reais objetivos do Edital de Chamamento: 

atender famílias que satisfaçam aos critérios da Lei Distrital 3.877/2006, por meio 

do Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei 11.977/2009).

19. Agravo retido conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Recursos 

conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por outros fundamentos jurídicos.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 1.323-1.341).
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Inconformado, o Distrito Federal interpõe recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, alegando, 

inicialmente, violação do art. 942 do CPC/2015, porque não se determinou a 

ampliação do quórum para o julgamento do recurso de apelação não unânime.

Invoca divergência com julgado do TRF da 4ª Região.

Aponta, também, violação do art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 

10.188/2001, que é expresso ao atribuir à CEF a gestão do Programa Minha 

Casa Minha Vida, afastando as normas especiais da Lei de Licitações. Alega 

que os editais são sufi cientemente claros sobre a inclusão dos objetos e que a 

inclusão das obras de equipamentos públicos no objeto do certame, como um 

todo, não confi gura mácula.

Afi rma que, ainda que se entenda pela aplicação da Lei n. 8.666/1993, 

o acórdão teria violado seu art. 23, § 1º, não havendo obrigação legal para o 

fracionamento do objeto do certame, mesmo que a execução possa ser parcelada, 

pois a administração pode defi nir o campo de incidência do objeto licitado e 

optar pela aglutinação em um único procedimento licitatório.

Contrarrazões ofertadas (fl s. 1.397-1.412).

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso, por 

considerar violado o art. 942 do CPC/2015, com o retorno dos autos ao Tribunal 

de Justiça para cumprimento da referida regra técnica (fl s. 1.439-1.444).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Por se tratar de matéria 

processual e prejudicial à análise de mérito do presente recurso especial, em 

primeiro lugar, há se apreciar a alegação de violação ao art. 942 do Código de 

Processo Civil de 2015 que, na parte em que aqui interessa, tem a seguinte 

redação:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá 

prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, 

que serão convocados nos termos previamente defi nidos no regimento interno, 

em número sufi ciente para garantir a possibilidade de inversão do resultado 

inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar 

oralmente suas razões perante os novos julgadores.
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§ 1º. Sendo possível, o prosseguimento do julgamente, dar-se-á na mesma 

sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham 

o órgão colegiado.

[...]

Por não ter sido unânime o resultado do julgamento do recurso de apelação, 

cuja conclusão se deu já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o 

recorrente entende que o Tribunal a quo deveria ter observado a regra técnica 

da convocação de novos julgadores para garantir a possibilidade de inversão do 

resultado inicial.

Com a promulgação do novo Código de Processo Civil, para esclarecer 

e orientar as situações que poderiam advir da transição das regras processuais 

respectivas, o Superior Tribunal de Justiça editou alguns enunciados, dentre os 

quais, destaca-se o de número 2. Veja-se. 

Enunciado n. 2.

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso ora analisado, a sentença foi publicada em 29 de janeiro de 2015 

(fl . 1.018) e o recurso de apelação do Distrito Federal foi interposto em 19 de 

fevereiro de 2015 (fl . 1.030), tudo na vigência do Código de Processo Civil de 

1973.

Aliás, o início do julgamento do referido recurso se deu em sessão realizada 

em 9 de dezembro de 2015 na Primeira Turma do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal (fl . 1.161), quando ainda em vigor o Código de Processo Civil 

de 1973.

Dessa forma, o fato de o julgamento desse recurso ter sido concluído em 

16 de abril de 2016 (fl . 1.171), na vigência do Código de Processo Civil de 2015, 

por si só, não implica necessidade da adoção da técnica processual de ampliação 

do quórum para a solução de resultado da apelação não unânime.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça:

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

interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973. Agravo em recurso 

especial, interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, não 
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conhecido. Art. 932, III, do CPC/2015. Pretensão ao recebimento de honorários 

sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, CPC/20115). Não cabimento. Princípio 

tempus regit actum. Precedentes. Incidência do Enunciado Administrativo 7/STJ. 

Agravo interno improvido.

[...]

II. Na sessão realizada em 09/03/2016, em homenagem ao princípio tempus 

regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o 

entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição 

é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o 

sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional 

que pretende combater. À luz de tal compreensão, foram aprovados, pelo 

Plenário do STJ, os Enunciados Administrativos 2 (“Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março 

de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça”) e 3 (“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”).

III. No caso, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado na 

vigência do CPC/1973 (22/09/2015). O Agravo em Recurso Especial, por sua 

vez, foi aviado contra decisão publicada quando já vigentes as disposições do 

CPC/2015, de sorte que, no caso, há incidência híbrida de regimes processuais, 

em razão da adoção da teoria do isolamento dos atos processuais. Ou seja, o 

Agravo em Recurso Especial orienta-se pelo Enunciado Administrativo 3/STJ 

(“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 - relativos a decisões 

publicadas a partir de 18/03/2016 - serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC”), mas o Recurso Especial observará o Enunciado 

Administrativo 2/STJ (“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 - 

relativos a decisões publicadas até 17/03/2016 - devem ser exigidos os requisitos 

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

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”). Nesse sentido: STJ, 

AgInt no REsp 1.611.681/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe de 27/10/2016.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.126.475/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018).

Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial. Ação de 

cobrança. 1. Julgamento estendido. Aplicação do Código de Processo Civil/2015. 

Impossibilidade. Princípio tempus regit actum. [...] 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.
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1. O Tribunal de origem deixou de aplicar a regra do art. 942, § 1º, do CPC/2015, 

tendo em vista que o julgamento da apelação se iniciou sob a égide do Código de 

Processo Civil de 1973. Aplicação do princípio tempus regit actum.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.685.043/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 6/3/2018).

Por ser inaplicável, assim, à hipótese, o art. 942 do Código de Processo 

Civil de 2015, afasta-se a preliminar deduzida pelo recorrente de violação desse 

dispositivo, o que implica que se passe, agora, ao exame de mérito da pretensão 

recursal.

Impugnados na petição inicial da presente ação civil, os Editais de 

Chamamento n. 11 e 12 tratam de processo de seleção para construção de 

unidades habitacionais do denominado Programa Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com o art. 1º da Lei 11.977/2009, esse Programa tem por 

fi nalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas 

unidades habitacionais ou requalifi cação de imóveis urbanos e produção ou 

reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 

(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais).

Trata-se hoje da principal política habitacional do país que objetiva o 

desenvolvimento urbano e o acesso à moradia para famílias de baixa renda, a 

fi m de reduzir o enorme défi cit habitacional brasileiro e também os impactos 

ambientais e sociais decorrentes das ocupações irregulares e das habitações 

precárias.

O interesse social desse Programa é inegável, principalmente na perspectiva 

da efetivação do direito fundamental à moradia digna, da inserção desse direito 

entre as necessidades básicas dos brasileiros e da competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para promover programas de 

construção de moradias e melhorias das condições habitacionais, nos termos dos 

arts. 1º, III, 7º, IV, e 23, IX, todos da Constituição Federal.

Em face desse interesse social, ao Programa Minha Casa Minha Vida, 

aplica-se a regra de fl exibilização da Lei de Licitações prevista no art. 4º, 

parágrafo único, da Lei 10.188/2001, com a seguinte redação:
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Art. 4ª. [...]

[...]

Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, 

arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela 

CEF, respeitados os princípios da legalidade, fi nalidade, razoabilidade, moralidade 

administrativa, interesse público e efi ciência, fi cando dispensada da observância 

das disposições específi ca da lei geral de licitação.

Embora tenha reconhecido expressamente a aplicação dessa regra, ao 

julgar o recurso de apelação, para decidir pela manutenção da sentença de 

procedência do pedido de anulação dos editais de chamamento, o Tribunal 

de origem considerou, basicamente, as seguintes irregularidades: a ausência 

de informação nos avisos do edital publicados na imprensa ofi cial acerca da 

inclusão da construção dos equipamentos públicos no objeto a ser licitado, 

a diminuição da competição pela contratação global do objeto que incluiu 

também os referidos equipamentos públicos e, por último, a utilização de 

recursos do Distrito Federal para construção de determinados equipamentos 

públicos sem a especifi cação da origem de tais recursos.

Ao contrário do que procura fazer crer o recorrido em suas contrarrazões 

(fl s. 1.397-1.412), para a reapreciação dessa matéria em recurso especial, não é 

necessário o revolvimento da matéria fático-probatória produzida no curso da 

demanda, porque é possível, no caso, eventual revaloração jurídica do quadro 

fático delineado no acórdão recorrido para se concluir pela reforma ou não do 

resultado do julgamento realizado pela primeira e confi rmado pela segunda 

instância.

A propósito da possibilidade dessa revaloração jurídica, vejam-se os 

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil e Tributário. Agravo interno no recurso especial. Execução de 

título judicial. Sentença exequenda transitada em julgado após a vigência da 

Lei n. 9.250/1995. Correção monetária e juros nela fi xados. Inclusão da Taxa Selic 

nos cálculos da liquidação. Impossibilidade. Ofensa à coisa julgada. Revaloração 

jurídica dos fatos. Inexistência de contrariedade à Sumula 7 do STJ.

[...]

3. A conclusão a que ora se chega não exige o revolvimento do conjunto 

fático-probatório, na medida em que se faz apenas a revaloração jurídica dos 

fatos identifi cados e delineados no acórdão impugnado. Precedentes: AgRg no 

AgRg no REsp 1.291.782/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15/3/2017; 

AgInt no AREsp 1.006.296/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 

DJe 24/2/2017.
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4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.453.412/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 2/5/2017, DJe 8/5/2017).

Processual Civil. Administrativo. Improbidade. Administrativa. Agravo interno 

no agravo em recurso especial. Ofensa aos princípios da Administração Pública. 

Dolo afastado pelo Tribunal de origem. Revaloração de prova. Possibilidade. 

Decisão agravada que reconhece a presença do dolo genérico.

[...]

5. Restando incontroversa a moldura fática delineada pelas instâncias 

ordinárias, o juízo que se impõe em sede recursal especial, quanto à verifi cação 

da presença do elemento anímico do agente implicado, cinge-se à requalifi cação 

jurídica que se deva emprestar aos fatos delineados no acórdão local, o que 

afasta, no caso concreto, a incidência da Súmula 7/STJ.

6. Caso concreto em que, à luz do incontroverso quadro delineado pelas 

instâncias de origem (ou seja, sem a necessidade de se revolver o conjunto 

fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice na Súmula 7/STJ), desponta 

claro que o ora agravante agiu com dolo, no mínimo genérico, ao autorizar a 

contratação direta de instituição de ensino da qual era sócio-gerente à época dos 

fatos, em franco desrespeito às normas legais pertinentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 557.471/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017).

Segundo constou no próprio acórdão recorrido (fl . 1.208), no âmbito 

do Programa Minha Casa Minha Vida, em regra, não há contratação direta 

realizada entre a administração e a empresa selecionada. Há, na verdade, 

uma convergência de interesses. A administração desenvolve a sua política 

habitacional mediante a disponibilização dos lotes previamente selecionados 

para esse fi m. A empresa selecionada, por sua vez, constrói as habitações que são 

fi nanciadas diretamente pelos adquirentes com o agente fi nanceiro da operação, 

no caso a Caixa Econômica Federal.

Em razão disso, inclusive, ainda segundo o acórdão recorrido (fl . 1.209), 

por intermédio do Informativo 36/2014, Decisão n. 6.212/2014, o Tribunal de 

Contas do Distrito Federal esclareceu que a seleção das empresas interessadas 

na construção das unidades habitacionais está autorizada sem a necessidade da 

observação estrita das disposições específi cas da Lei n. 8.666/1993. Veja-se o 

teor da ementa:
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Decisão n. 6.212/2014. Processo n. 18.830/2013. Licitação. Seleção de empresa 

para construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa 

Minha Vida. Aviso de chamamento. Inaplicabilidade da Lei de Licitações.

A utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR para 

a consecução de empreendimentos no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida, nos termos da Lei federal n. 10.188/2001, autoriza a seleção de empresas 

interessadas na construção das unidades habitacionais sem observância das 

disposições específi cas da Lei Geral de Licitação. Decisão por unanimidade.

O acórdão recorrido discordou, entretanto, dessa conclusão ao afi rmar 

que as regras da licitação não podem ser inteiramente desprezadas, razão pela 

qual devem ser cotejadas as previstas nas Leis n. 10.188/2001, 11.977/2009 e 

8.666/1993 (fl . 1.210). Quanto à última, Lei Geral das Licitações, o acórdão 

recorrido reconheceu que se aplica, inclusive, o art. 17, I, f, com a seguinte 

redação:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência 

de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e 

obederá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 

administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 

inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação 

na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

[...]

f ) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso 

de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados 

no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse 

social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.

[...]

Como se pode notar, em face da peculiaridade de sua natureza e do 

fl agrante interesse social envolvido no Programa Minha Casa Minha Vida, por 

força do art. 4º, parágrafo único, da Lei 10.188/2001, eventualmente, as regras 

gerais previstas na Lei 8.666/93 podem ser fl exibilizadas, desde que se observem 

os princípios gerais da administração pública, isto é, aqueles previstos no art. 37 

da Constituição Federal e que se consubstanciam em legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e efi ciência.

Pois bem. Segundo os argumentos deduzidos no voto vencido proferido 

durante o julgamento do recurso de apelação (fl s. 1.242-1.262), os Editais de 
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Chamamento n. 11 e 12/2013 têm como objeto a seleção de empresa do ramo 

da construção civil para elaborar o projeto urbanístico, os projetos arquitetônicos 

e complementares das unidades habitacionais, os projetos de equipamentos 

públicos e os projetos de infraestrutura, bem como executar a infraestrutura 

interna e externa, construir as unidades habitacionais e os equipamentos públicos 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida para o atendimento de famílias que 

satisfaçam os critérios da legislação distrital nas regiões administrativas do 

Recanto das Emas (Edital n. 11/2013) e Riacho Fundo II (Edital n. 12/2013).

Em primeiro lugar, não pode prevalecer a conclusão jurídica do voto 

vencedor no julgamento do recurso de apelação de que tais editais são nulos, 

porque os avisos deles publicados na imprensa oficial previram apenas a 

implantação de empreendimento habitacional no âmbito do Programa Minha 

Casa Minha Vida (fl . 100), sem a menção expressa da implantação também dos 

equipamentos públicos.

Os avisos devem conter as principais informações acerca do certame e, 

principalmente, indicar os locais onde os interessados poderão obter informações 

completas e precisas, o que foi feito no caso.

O acesso às informações específi cas e exigências deve se fazer por meio do 

edital propriamente dito, notadamente no caso concreto em que a dimensão das 

obras e os valores envolvidos demonstram, desde logo, que nenhum interessado 

participaria do chamamento sem antes ter acesso ao conteúdo integral dos 

respectivos editais pelo modo previsto nos avisos.

Diante do interesse social envolvido no Programa Minha Casa Minha 

Vida e a fl exibilização das regras gerais de licitação, a ausência de informação 

específica nos avisos acerca da inclusão da construção dos equipamentos 

públicos é incapaz de levar a nulidade dos respectivos editais, porque não chega 

sequer a macular o princípio da publicidade.

Do mesmo modo, não pode prevalecer a conclusão do voto vencedor no 

julgamento não unânime do recurso de apelação de que era obrigatório, na 

hipótese, o fracionamento do objeto da licitação previsto no art. 23, § 1º, da Lei 

n. 8.666/1993. Veja-se o teor do dispositivo legal:

Art. 23. [...]

§ 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente 

viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
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recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 

economia de escala.

Como se observa da leitura do dispositivo acima, mesmo que aplicado sem 

qualquer possibilidade de fl exibilização para licitações em geral, o fracionamento 

da contratação não encerra uma regra absoluta, porque deve respeitar limites de 

ordem técnica e econômica.

A respeito do assunto, veja-se a lição de Marçal Justen Filho:

[...]

A obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e 

econômica. Não se admite o fracionamento quanto tecnicamente isso não for 

viável ou, mesmo recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a 

integridade qualitativa do objeto a ser executado. [...]

Já o impedimento de ordem econômica se relaciona com o risco de o 

fracionamento aumentar o preço unitário a ser pago pela Administração. Em uma 

economia de escala, o aumento de quantitativos produz a redução dos preços. 

Por isso, não teria cabimento a Administração fracionar as contratações se isso 

acarretar aumento de seus custos.

[...]

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 

12. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 259).

Como bem se observou no voto vencido, o acórdão recorrido partiu da 

presunção de que, no caso, a ausência desse fracionamento do objeto licitado 

impediu a participação de empresas menores e especializadas na construção 

apenas dos equipamentos públicos, o que gerou, por consequência, a diminuição 

da competitividade no certame. Essa presunção, entretanto, ainda segundo o 

voto vencido, não se lastreia em nenhum elemento concreto de prova, ou seja, 

o recorrido não se desincumbiu do ônus da demonstração dessa circunstância.

Mas não é só. Na hipótese em questão, não se pode esquecer que o 

objeto principal dos futuros contratos é a implantação de empreendimento 

habitacional de caráter social no âmbito do Programa Minha Casa Minha 

Vida, respectivamente, com no mínimo 950 (novecentas e cinquenta) unidades 

habitacionais multifamiliares para o Edital n. 11/2013 e no mínimo 1.880 (mil 

oitocentas e oitenta) dessas mesmas unidades para o Edital n. 12/2013.

Ao contrário da presunção do aumento da competitividade, eventualmente, 

o fracionamento do objeto para o chamamento de empresas do ramo de 
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construção civil interessadas especifi camente na construção dos equipamentos 

públicos pode gerar uma perda de economia de escala.

Além disso, o interesse social envolvido no Programa recomenda a 

simplifi cação do processo de licitação, o que fi caria certamente prejudicado com 

a imposição do cumprimento infl exível da regra de fracionamento prevista no 

art. 23, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, como se fez no acórdão recorrido.

A propósito da relativização dessa regra em contratos específi cos, veja-se o 

magistério de Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães:

É importante pontuar que a regra do § 1º do art. 23 da LGL foi concebida 

para ser aplicada aos chamados contratos administrativos gerais (disciplinados 

e confi gurados pela Lei 8.666/1993). Sua aplicação a outros tipos de contratos 

(concessão comum de serviços públicos e parcerias público-privadas, por 

exemplo), há de ser relativizada.

(MOREIRA, Egon Bockmann. GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação 

pública - a Lei Geral de Licitação e o Regime Diferenciado de Contratação. São Paulo: 

Malheiros Editores Ltda., 2012, p. 118-119)

Por não se tratar, portanto, de contrato administrativo disciplinado e 

confi gurado unicamente pela Lei n. 8.666/1993, não se pode considerar que 

a ausência de fracionamento do objeto para licitação específi ca da construção 

dos equipamentos públicos macule os princípios da administração pública, 

notadamente os da legalidade, moralidade e efi ciência.

Por último, mas não menos importante, não pode prevalecer também 

a conclusão do acórdão recorrido de que a suposta ausência de especifi cação 

da origem dos recursos do Distrito Federal para construção de determinados 

equipamentos públicos seja capaz de conduzir à nulidade dos editais de 

chamamento.

De acordo com o Edital de Chamamento 11/2013, para o conjunto 

habitacional a ser construído no local denominado Recanto das Emas, o 

Governo do Distrito Federal contribuirá com contrapartida fi nanceira para a 

construção do Centro de Educação Infantil (fl . 47).

Do mesmo modo, segundo o Edital de Chamamento 12/2013, para o 

conjunto habitacional a ser construído no local denominado Riacho Fundo II, 

o Governo do Distrito Federal contribuirá com contrapartida fi nanceira para 

a construção do Centro de Educação Infantil, do CRAS e do CREAS (fl . 74).
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Como bem observou o voto vencido proferido no julgamento do recurso 

de apelação (fl . 1.268), conforme a Portaria n. 168/2013, além de disponibilizar 

o imóvel público à empresa vencedora do certame para que execute os projetos 

e as obras necessárias à implantação das unidades habitacionais do Programa 

Minha Casa Minha Vida, cumpre ao Distrito Federal também zelar pela 

implementação dos equipamentos públicos necessários para o cumprimento do 

interesse social no futuro conjunto habitacional.

Ao contrário da conclusão a que chegou o voto vencedor proferido no 

julgamento do recurso de apelação (fl . 1.228), mesmo os poucos equipamentos 

públicos que serão construídos com recursos específi cos do Governo do Distrito 

Federal estão inseridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e, por 

isso, não se pode exigir todas as formalidades previstas na lei geral de licitações, 

notadamente as do art. 7º, § 2º, III e IV, e § 6º, da Lei n. 8.666/93.

Mais uma vez, o que prevalece aqui é o interesse social envolvido no 

Programa, bem como a garantia de que os equipamentos públicos, notadamente 

creches e estabelecimentos de ensino, serão implementados concomitantemente 

as unidades habitacionais exatamente pelas empresas vencedoras do certame e, 

por isso, foram incluídos nos respectivos editais.

Além dos mais, no item 1.3.1.4 (fl . 49), os próprios editais estabelecem 

que, no preço máximo de venda das unidades, os valores subsidiados também 

estão incluídos, o que é sufi ciente para demonstrar a origem dos recursos que 

irão custear a contrapartida do Governo do Distrito Federal.

A respeito do assunto, ainda que a lei geral de licitações fosse inteiramente 

aplicável ao caso, veja-se a lição de José Maria Pinheiro e Cleyson de Moraes 

Mello:

[...]

Desta maneira, para que uma licitação seja instaurada é desnecessário que os 

recursos estejam disponíveis nos cofres públicos, basta que estejam previstos no 

orçamento. Certo é que deve haver comprometimento do Poder Público com a 

despesa a ser realizada, o que é consubstanciado através da prévia reserva dos 

recursos.

[...]

(MADEIRA, José Maria Pinheiro. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 171).
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Dessa forma, diante da ausência de lesão aos princípios da administração 

pública, da inexistência de ato improbidade e, fi nalmente, da não caracterização 

de qualquer dano ao erário, não se pode inquinar de nulos os editais de 

chamamento impugnados na petição inicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial do Distrito Federal 

para julgar improcedentes os pedidos contidos na ação civil pública. Sem custas 

e honorários advocatícios pela ausência de má-fé do autor, nos termos do art. 18 

da Lei n. 7.347/1985.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.722.488-SC (2018/0026483-6)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Coque Catarinense Ltda - EPP

Advogado: Sérgio Clemes - SC011789

Recorrido: Ministério Público Federal

Recorrido: União

Interes.: Carbonífera Catarinense Ltda.

Interes.: Carbonífera Metropolitana S/A

Interes.: Indústria Carbonifera Rio Deserto Ltda

EMENTA

Processual Civil. Enunciado Administrativo 3/STJ. Ação civil 

pública. Cumprimento de sentença. Responsabilidade solidária. 

Mineração de carvão. Recuperação ambiental da área degradada. 

Inexistência de vício de fundamentação no acórdão recorrido.

1. O presente recurso especial decorre de agravo de instrumento 

interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de 

sentença, em que imputada à ora recorrente a responsabilidade solidária 

pela recuperação ambiental de área “órfã”, sob o entendimento de que 

os danos ambientais ocorridos no local resultaram das atividades por 

ela exercida.
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2. Não há falar em ofensa ao art. 489, II, e § 1º, IV, do CPC/2015, 

tendo em vista que o acórdão recorrido apresentou fundamentação 

adequada no sentido de que não foram apresentados elementos 

sufi cientes para infi rmar a conclusão da decisão agravada de que tanto 

a ora recorrente como uma outra carbonífera contribuíram para o 

dano ambiental em questão, conclusão essa baseada nos documentos 

juntados aos autos e corroborados por depoimentos de testemunhas.

3. Também não falar em ofensa arts. 494, II, e 1.022, II, do 

CPC/2015, tendo vista que, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de 

origem decidiu a controvérsia de modo integral e sufi ciente ao consignar 

que as provas dos autos indicam que tanto a Coque Catarinense como 

a Carbonífera Treviso contribuíram para a degradação da área “órfã”, 

seja pela erosão de depósitos de rejeitos, seja pela utilização desse 

material no aterramento de áreas baixas e recobrimento primário de 

estradas.

4. Por fi m, não se vislumbra ofensa ao art. 371 do CPC/2015, pois 

evidenciado no acórdão recorrido que a imputação da responsabilidade 

da recorrente se deu de forma fundamentada, com avaliação das 

provas juntadas aos autos.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão 

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

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

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

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 29.5.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto por Coque Catarinense Ltda - EPP contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

Processual Civil. Administrativo. Agravo de instrumento. Cumprimento de 

sentença. Responsabilidade solidária. Recuperação ambiental de area degradada. - 

Na hipótese, os documentos juntados ao feito, corroborados pelos depoimentos 

das testemunhas, demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que 

os danos ambientais na área questionada foram resultado de atividades de 

mineração de carvão realizadas nas proximidades pela Carbonífera Treviso (cuja 

responsabilidade recaiu sobre a União) e pela COCALIT, tendo ambas, ao que 

tudo indica, contribuído solidariamente para o aparecimento de rejeitos no local 

degradado. - Assim, não tendo sido apresentados elementos suficientes em 

sentido contrário, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da União e 

da COCALIT pela recuperação ambiental da área degradada.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: 

(a) art. 489, II, e § 1º, IV, do CPC/2015, “[n]a medida em que o acórdão 

ora recorrido omitiu-se na análise de diversos pontos alegados no agravo de 

instrumento e nos embargos declaratórios, gera violação aos dispositivos de 

lei federal ora citados, pois não contém fundamentação completa”; (b) arts. 

494, II, e 1.022, II, do CPC/2015, pois, “as omissões do acórdão do agravo 

de instrumento foram expressamente apontadas nos tempestivos embargos 

de declaração (...), e mesmo assim a Corte Regional não se pronunciou sobre 

todos os itens omissos”; e (c) art. 371 do CPC/2015, ao argumento de que o 

acórdão recorrido “limitou-se a afi rmar genericamente que as provas apontavam 

em determinado sentido, sem expor que provas eram essas e quais fatos elas 

confi rmavam, ou seja, sem indicar as razões pelas quais atingiu tal conclusão. A 

violação ao dispositivo legal mencionado é fl agrante” (fl s. 800/801-e).

Houve contrarrazões.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opina pelo desprovimento 

do recurso.

É o relatório.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 289-400, Julho/Setembro 2018 397

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Antes de mais nada, 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

A controvérsia foi resumida pela recorrente nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento de sentença em Ação Civil Pública, que tramita 

perante a 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Criciúma, SC, na qual o 

Ministério Público Federal está compelindo várias empresas de mineração de 

carvão e a União (todas executadas) a recuperar o passivo ambiental provocado 

pela atividade minerária exercida entre 1972 e 1989 na região da Bacia Carbonífera 

do Sul do Estado de Santa Catarina, cabendo à União, basicamente, a recuperação 

do passivo gerado até 1972 e daquele pertinente às mineradoras extintas ou sem 

recursos para realizar os trabalhos de recuperação devidos. (...) No Cumprimento 

de Sentença n. 5003764-51.2015.4.04.7204, em que é Executada a União, uma 

das discussões travadas diz respeito à responsabilidade pela recuperação de 

fração de 22,5 hectares nos arredores da Igreja Santa Apolônia, na comunidade 

do Ex-Patrimônio, município de Siderópolis/SC. Tal área foi designada no feito 

como “área órfã”, porque nenhuma das partes rés reivindicou a “paternidade” 

sobre a degradação e a recuperação ambiental. A União, instada a recuperar a 

área, peticionou nos autos sustentando que a ora Recorrente seria a responsável 

pela reparação da degradação existente no local. (...) Instruído o feito, o Juízo 

de Primeiro Grau proferiu decisão afi rmando haver responsabilidade solidária 

entre a União e a ora Recorrente Coque Catarinense Ltda. – EPP (COCALIT) pela 

recuperação ambiental da área nos arredores da Igreja Santa Apolônia, bairro Ex-

Patrimônio. (...) A ora Agravante insurgiu-se contra tal decisão por meio de agravo 

de instrumento, uma vez que a prova constante dos autos revelava que a Coque 

Catarinense Ltda. - EPP não foi causadora da degradação que se pretende ver 

recuperada.

Pois bem.

Da leitura do relatório, entendo que a recorrente não traz alegação cujo 

exame demandaria um novo olhar sobre o acervo fático-probatório dos autos, e 

sim aponta vícios de fundamentação no acórdão recorrido.

Como tais questões são apenas de direito, não acolherei entendimento do 

MPF - tanto na qualidade de recorrido como de fi scal da lei - de que o óbice da 

Súmula 7/STJ impede o conhecimento do presente recurso.
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Relativamente à alegada violação ao art. 489, II, e § 1º, IV, do CPC/2015, 

aduz a recorrente que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo 

de instrumento sem exame das provas que indicariam que a área degradada 

(“área órfã”) fi ca longe da área em que extraiu carvão - daí porque deveria ter 

considerado que a erosão do depósito de rejeito só poderia ter ocorrido em áreas 

de responsabilidade da União.

Também não teria havido resposta à sua alegação de que a imputação de 

sua responsabilidade se deu sem embasamento nas provas dos autos.

Por fi m, não teria sido apreciada a tese de que as atividades de terceiros que 

causaram a poluição na área órfã.

Sem razão.

Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu 

livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos 

apresentados pela parte quando já encontrou fundamento sufi ciente para decidir 

a controvérsia.

No caso concreto, o Tribunal de origem, após reproduzir o teor da decisão 

agravada, assim se manifestou sobre a controvérsia:

(...) De fato, os documentos juntados ao feito, corroborados pelos depoimentos 

das testemunhas, demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que os 

danos ambientais na área questionada - arredores da Igreja Santa Apolônia, na 

comunidade do Ex-Patrimônio, em Siderópolis/SC - foram resultado de atividades 

de mineração de carvão realizadas nas proximidades pela Carbonífera Treviso 

(cuja responsabilidade recaiu sobre a União) e pela COCALIT, tendo ambas, ao 

que tudo indica, contribuído solidariamente para o aparecimento de rejeitos no local 

degradado.

Em vista disso, não tendo sido apresentados elementos sufi cientes em sentido 

contrário, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da União e da 

COCALIT pela recuperação ambiental da área degradada, nos termos da decisão 

de primeiro grau.

Como se vê, no acórdão recorrido, embora de forma concisa, assentou-se 

que não foram apresentados elementos sufi cientes para infi rmar a conclusão 

da decisão agravada de que tanto a ora recorrente como uma outra carbonífera 

contribuíram para o dano ambiental, conclusão essa baseada nos documentos 

juntados aos autos e corroborados por depoimentos de testemunhas, razão pela 

qual não houve provimento do agravo de instrumento.
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A propósito, não se pode confundir fundamentação concisa com ausência 

de fundamentação, consoante se extrai de precedente do Supremo Tribunal 

Federal fi rmado sob o rito da repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso 

extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV 

e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame 

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos 

os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a 

repercussão geral, reafi rmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao 

recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão 

geral. (AI 791.292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, 

Repercussão Geral - Mérito DJe-149 divulg 12/08/2010 public 13/08/2010 Ement 

vol-02410-06 pp-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Nessas circunstâncias, não há falar em vício de fundamentação que dê 

ensejo ao provimento do recurso especial por violação ao art. 489 do CPC/2015.

Nessa linha de consideração:

Processual Civil. Agravo em recurso especial. Enunciado Administrativo 3/STJ. 

(...) Prestação jurisdicional incompleta. Descaracterização. Julgamento contrário 

aos interesses da parte. (...) 3. Não viola o art. 489, incisos I e II, e § 1º, inciso IV, do 

CPC/2015, o acórdão que contém relatório e fundamentação e que enfrenta todos 

os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infi rmar a conclusão adotada 

anteriormente, dando-lhes, no entanto, deslinde que não atende aos interesses 

da parte. (...) 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial 

e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp 1.230.444/SP, de minha relatoria, 

Segunda Turma, julgado em 1º/03/2018, DJe 07/03/2018)

Recurso fundado no CPC/2015. Tributário. Processual Civil. (...) Violação do art. 

489, § 1º, do CPC/2015. Não ocorrência. (...) 7. Não há falar em violação ao art. 

489, § 1º e parágrafos, do CPC/2015, quando a decisão embargada demonstra à 

exaustão o motivo da aplicação ao caso concreto de entendimento fi rmado pelo 

STJ em recurso repetitivo, enfrentando os argumentos relevantes trazidos pelas 

partes e adotado fundamentação sufi ciente para solucionar a contenda. Com 

efeito, “Não carece de fundamentação válida, a respaldar o enquadramento no 

art. 489, § 1º, V, do referido diploma legal, a decisão que explicita amoldar-se o 

caso à orientação fi rmada por este Tribunal em precedente paradigma. (AgInt no 

AgRg no AREsp 793.589/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado 

em 27/10/2016, DJe 2/12/2016). 8. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1.294.197/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado 

em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)
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Também não falar em ofensa arts. 494, II, e 1.022, II, do CPC/2015, tendo 

vista que, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu a controvérsia 

de modo integral e sufi ciente ao consignar que as provas dos autos indicam que 

tanto a Coque Catarinense como a Carbonífera Treviso contribuíram para a 

degradação da área denominada órfã, seja pela erosão de depósitos de rejeitos, 

seja pela utilização desse material no aterramento de áreas baixas e recobrimento 

primário de estradas.

Nesses termos, não há falar em omissão no acórdão recorrido.

Por fi m, não se vislumbra ofensa ao art. 371 do CPC/2015, pois, conforme 

se extrai dos trechos do acórdão recorrido acima reproduzidos, a imputação da 

responsabilidade da recorrente efetivamente se deu de forma fundamentada, 

com avaliação das provas juntadas aos autos.

Nessa linha de consideração:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Cobrança e recuperação de valores. 

Contrato de aplicação fi nanceira. Alegação de irregularidades. Não comprovação. 

Análise dos depoimentos de testemunhas. Arts. 131 do antigo CPC. Ausência de 

violação. Matéria que demanda reexame de provas. Súmula 7 do STJ. Agravo 

interno não provido. 1. O acórdão recorrido tratou de forma clara a controvérsia 

apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida, mediante convicção 

formada do exame feito aos elementos fático-probatórios dos autos, não havendo 

falar em violação ao art. 131 do antigo CPC/1973. 2. O acolhimento da pretensão 

recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o 

que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.140.614/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017)

Na realidade, o inconformismo da recorrente não tem a ver com vício de 

fundamentação ou com a não apreciação das provas juntadas aos autos, e sim 

com a conclusão a que chegou a Corte de origem.

Com efeito, não há porque modifi car o acórdão recorrido, seja porque se 

mostra mínima e adequadamente fundamentado, seja porque sua fundamentação 

se deu com base nas provas dos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.




