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EMENTA

Previdenciário. Agravo interno no agravo em recurso especial. 

Pensão por morte. Óbito do instituidor do benefício ocorrido há mais 

de 5 anos. O decurso do tempo não legitima a violação de direito 

fundamental. Entendimento em harmonia com a orientação fi xada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE, 

Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014. Superação da jurisprudência 

consolidada pela Terceira Seção. Benefícios previdenciários envolvem 

relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter 

alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é 

imprescritível. Agravo interno do IPERGS a que se nega provimento.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/

SE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014, com repercussão geral 

reconhecida, fi rmou entendimento de que o direito fundamental ao 

benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se 

atribua consequência negativa à inércia do benefi ciário, reconhecendo 

que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício 

previdenciário.

2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental 

da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação 

da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à 

concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga 

oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não 
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cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza 

intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. 

Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito 

e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações 

vencidas antes do ajuizamento da ação.

3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação 

de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo 

de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário 

excluirá seu benefi ciário da proteção social, retirando-lhe o direito 

fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da 

pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

4. Agravo Interno do IPERGS a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

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

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de novembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 20.11.2018

RELATÓRIO

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

interposto contra a decisão de minha lavra, assim ementada:

Previdenciário. Agravo em recurso especial. Restabelecimento/concessão de 

benefício indeferido na esfera administrativa. Benefícios previdenciários envolvem 

relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela 

qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Acórdão recorrido em 

confronto com a jurisprudência desta Corte. Agravo conhecido para dar provimento 

recurso especial do segurado provido para afastar a prescrição do fundo de direito e 

determinar o retorno dos autos (fl s. 170).
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2. Sustenta o IPERGS, no caso dos autos, a ocorrência da prescrição 

do fundo de direito, ante o fato de a instituidora da pensão ter falecido em 

15.4.1993 e a presente ação ter sido ajuizada somente em 14.5.2011.

3. Por fi m, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do 

feito ao órgão colegiado competente.

4. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. A despeito das 

razões lançadas pelo agravante, razão não lhe assiste.

2. O processo previdenciário tutela um direito de relevância social 

fundamental. Na ação previdenciária há uma presumível contingência 

social, em razão do caráter alimentar da prestação, que se relaciona com a 

sobrevivência digna do autor da ação. Soma-se, a tais peculiaridades, a 

costumeira hipossufi ciência econômica e informacional dos titulares de direitos 

previdenciários.

3. Tais contornos especiais demandam do julgador um olhar diferenciado 

para as pretensões que envolvem a concessão de uma prestação previdenciária, 

permitindo a adoção de técnicas diferenciadas de análise, mais condizentes 

com a realização das exigências de um direito fundamental, a fi m de garantir 

um processo justo, que dê efetividade à proteção social que estas demandas 

encerram.

4. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e 

atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual não se admite a 

tese de prescrição do fundo de direito, como sustentado pela Autarquia. As 

prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí 

porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações 

não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão 

da inércia do benefi ciário.

5. Nesse mesmo sentido, aliás, é a lição do ilustre Professor JOSÉ 

ANTONIO SAVARIS:

A situação jurídica fundamental em direito previdenciário é, evidentemente, 

o direito ao benefício previdenciário integralmente considerado. De sua parte, 

o direito a perceber as diferenças devidas que decorem de uma situação 
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jurídica fundamental (direito ao benefício) “renasce cada vez” em que o direito é 

devido, conforme a periodicidade de seu pagamento, e, “por isso se restringe às 

prestações vencidas há mais de cinco anos”.

Nas obrigações previdenciárias, por se traduzirem em obrigações de trato 

sucessivo, o direito aos valores devidos se renova de tempo em tempo, pois o 

prazo prescricional renasce a cada vez que se torna exigível a prestação seguinte 

(Direito Processual Previdenciário. Curitiba: Juruá, 2012, p. 310).

6. Da mesma forma, lecionam os Professores JOÃO BATISTA LAZZARI 

e CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO:

A regra geral de prescritibilidade dos direitos patrimoniais existe em face da 

necessidade de se preservar a estabilidade das situações jurídicas. Entretanto, as 

prestações previdenciárias têm fi nalidades que lhes emprestam características de 

direitos indisponíveis, atendendo a uma necessidade de índole eminentemente 

alimentar. Daí que o direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, 

mas tão-somente as prestações não reclamadas dentro de certo tempo, que 

vão prescrevendo, uma a uma, em virtude da inércia do benefi ciário (LAZZARI, 

João Batista e CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. MANUAL DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO, São Paulo: LTr, 2015, p. 542).

7. Confirmando tais premissas, esta Corte fixou a orientação de que, 

cumpridas as formalidades legais, o direito ao benefício previdenciário 

incorpora-se ao patrimônio jurídico do benefi ciário, não podendo ser objeto, 

dest’arte, de modifi cação ou extinção.

8. A propósito, os seguintes julgados:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Violação ao art. 535 não confi gurada. Acórdão devidamente 

fundamentado. Concessão de pensão por morte. Inocorrência de prescrição 

do fundo de direito. Súmula 85/STJ. Agravo regimental do Estado do Maranhão 

desprovido.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo 

e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à 

obtenção de um benefício é imprescritível.

2. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, 

daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações 

não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão 

da inércia do benefi ciário, nos exatos termos do art. 3º do Decreto 20.910/32.

3. É fi rme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição 

do fundo de direito no caso de inexistir manifestação expressa da Administração 
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negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas 

no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/

STJ.

4. Agravo Regimental do Estado do Maranhão desprovido (AgRg no REsp 

1.429.237/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.10.2015).

Agravo regimental. Processual Civil. Previdenciário. Requerimento 

administrativo de benefício. Indeferimento. Marco inicial para contagem do 

prazo prescricional quinquenal. Efeitos da prescrição. Reversão do indeferimento. 

Imprescritibilidade do fundo de direito. Precedentes.

1. Não há falar em violação dos arts. 103 e 103-A da Lei 8.213/91, porquanto, 

no caso concreto, não se discute a revisão do ato de concessão de benefício, mas 

sim o direito de revisão do ato de indeferimento do pedido administrativo de 

restabelecer o auxílio-doença.

2. No caso dos autos, com o indeferimento defi nitivo do requerimento pelo 

INSS nasceu a pretensão resistida à reversão do entendimento administrativo, 

fazendo surgir os efeitos da prescrição e a aplicação do disposto no art. 1º do 

Decreto 20.910/32. Assim, tendo o Tribunal a quo consignado que a ação foi 

ajuizada mais de 9 (nove) anos após o conhecimento do marco indeferitório, é de 

se reconhecer a prescrição.

3. Saliente-se que não há prescrição do fundo de direito da parte à concessão 

do benefício, pois este é imprescritível, permanecendo incólume o seu direito 

à obtenção do auxílio-doença ou qualquer outro benefício, se comprovar que 

atende os requisitos legais.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.534.861/PB, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 25.8.2015).

Previdenciário. Benefício negado pelo INSS. Prescrição do fundo de direito. 

Inexistência. Precedentes.

1. O direito à concessão de benefício do Regime Geral da Previdência Social 

ou benefício assistencial da LOAS pode ser exercido a qualquer tempo, não 

havendo que se falar em prescrição do fundo de direito quando negado na via 

administrativa. Precedentes: AgRg no REsp 1.471.798/PB, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 06/10/2014; AgRg no AREsp 364.526/CE, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 28/08/2014; AgRg no AREsp 493.997/

PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/06/2014; 

AgRg no AREsp 506.885/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

02/06/2014; AgRg no REsp 1.376.033/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 09/04/2014.

2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 336.322/PE, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJe 8.4.2015).
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Previdenciário. Concessão de pensão por morte. Benefício de renda mensal 

vitalícia concedido erroneamente pela Administração antes da medida provisória. 

Tribunal considerou correta a concessão de aposentadoria por invalidez. 

Decadência não confi gurada.

1. Caracterizado o benefício previdenciário como de caráter eminentemente 

alimentar, constituindo obrigação periódica e de trato sucessivo, não admite 

a pretendida prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas 

vencidas há mais de cinco anos, consoante já fi xado pela Súmula 85/STJ.

2. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato 

revisional de concessão do benefício. Não há que falar em prescrição do fundo de 

direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol 

dos direitos fundamentais.

3. O Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, acolheu a 

argumentação da autora de que seu falecido cônjuge fazia jus à aposentadoria 

por invalidez, e não à Renda Mensal Vitalícia.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.502.460/PR, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 11.3.2015).

Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Concessão de benefício previdenciário. Decadência. Não ocorrência. 

Art. 103 caput da Lei 8.213/1991 aplicável ao ato de revisão do benefício. Agravo 

regimental não provido.

1. No presente caso, o benefício previdenciário ainda não foi concedido. 

O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato 

revisional de concessão do benefício. Prescrição do fundo de direito não há, 

quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos 

direitos fundamentais.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 493.997/PR, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 9.6.2014).

9. Tal orientação, foi também afi rmada pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489/SE, julgado sob o rito de repercussão geral, onde 

o Exmo. Min. Rel. Luís Roberto Barroso, afi rma que o direito à concessão de 

benefício previdenciário constitui direito fundamental e, uma vez implementados 

os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. 

Vale aqui a transcrição do voto:

No tocante ao direito à obtenção de benefício previdenciário, a disciplina 

legislativa não introduziu prazo algum. Vale dizer: o direito fundamental ao 

benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se 

atribua qualquer consequência negativa à inércia do benefi ciário. Esse ponto 
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é reconhecido de forma expressa no art. 102, § 1º, 6 da Lei 8.213/1993, bem 

como em diversas passagens em que a referida lei apenas dispõe que o atraso 

na apresentação do requerimento fará com que o benefício seja devido a contar 

do pedido, sem efeito retroativo. Nesse sentido, permanecem perfeitamente 

aplicáveis as Súmulas 443/STF e 85/STJ, na medida em que registram a 

imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido.

10. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de 

um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à 

concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu benefi ciário da 

proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo 

o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do 

mínimo existencial.

11. Neste sentido, cabe trazer a valiosa lição dos Professores JOSÉ 

ANTÔNIO SAVARIS, DIEGO HENRIQUE SCHUSTER e PAULO 

AFONSO BRUM VAZ:

Em tema de proteção social, o regime de preclusão temporal pode conduzi a 

pessoa a uma condição de destituição perpétua de recursos necessários para sua 

subsistência, entregando-a à própria sorte, mesmo quando seja inegável que faz 

jus a determinada forma de proteção social. O decurso do tempo não legitima a 

violação de nenhum dos direitos humanos e fundamentais, os quais devem ser 

respeitados em sua integralidade.

A norma jurídica infraconstitucional que, em caso de violação estatal do 

direito à previdência social, estipula limite de prazo para o requerimento de 

tutela jurisdicional tendente a determinar a cessação da violação desses direitos 

humanos, a um só tempo, malfere o direito ao mínimo existencial de que se 

reveste o direito fundamental à previdência social e implica denegação de justiça.

Pela primeira via, o decurso do tempo separará a pessoa da proteção social 

a que a faz jus, de modo que o instituto da prescrição do fundo de direito, nesta 

seara, pode iludir o direito fundamental à previdência social (CF/1988, art. 6º, 

caput) e, por consequência, o princípio fundamental da dignidade humana 

(CF/1988, art. 1º, III). Pela segunda via, a prescrição do fundo de direito revela-se 

violadora do direito constitucional de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e 

do direito a um remédio jurídico efi caz que proteja contra atos que violem seus 

direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição (SAVARIS, José Antônio; 

SCHUSTER, Diego Henrique/ VAZ, Paulo Afonso Brum Vaz. A Garantia da Coisa 

Julgada no Processo Previdenciário. Curitiba: Alteridade, 2018, p. 138-139).

12. Assim, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve 

ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de 
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caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é 

imprescritível. Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício 

pretendido em outra oportunidade, o benefíciário pode postular sua concessão 

quando dele necessitar. Sendo inadmissível a imposição de um prazo para a 

proteção judicial que lhe é devida pelo Estado.

13. A propósito, citem-se os recentes precedentes:

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Servidor público estadual. Ofensa ao art. 535 do CPC não caracterizada. 

Reajuste de vencimentos. 24%. Lei Estadual 1.206/87. Prescrição. Súmula 85/STJ. 

Limites da coisa julgada e necessidade de produção de provas. Incidência da 

Súmula 7/STJ.

(...).

2. Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o 

direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-

somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da 

ação, fi cando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

(...).

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 395.373/RJ, 

Rel. Min. Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.5.2014).

Processual Civil. Administrativo. Servidor público estadual. Reajuste de 

vencimentos. 24%. Lei Estadual 1.206/87. Prescrição. Súmula 85/STJ. Reserva do 

fi nanceiro. LC 101/2000. Não violação. Ofensa à coisa julgada. Verifi cação dos 

elementos confi guradores entre ações. Súmula 7/STJ.

1. Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o 

direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura 

da ação, fi cando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula n. 85 do STJ). 

Precedente.

(...).

4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 463.663/RJ, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 26.3.2014).

Administrativo. Servidor público. Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Reajuste 

de vencimentos. Residual de 24%. Lei Estadual 1.206/1987. Prescrição. Súmula 

280/STF. Súmula 85/STJ. Coisa julgada. Limites. Súmula 283/STF. Súmula 7/STJ.

1. Além da análise do prazo prescricional depender da interpretação dada à Lei 

Estadual 1.206/1987, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífi ca 

no sentido de que, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública 
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negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao qüinqüênio que precedeu à 

propositura da ação, fi cando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 

do STJ).

(...).

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 478.657/RJ, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.3.2014).

14. Não é demais destacar que no âmbito da Lei 8.112/1990, o art. 219 

confere esse tratamento distinto àquele que tem legítimo interesse ao benefício 

previdenciário, reconhecendo que só ocorre a prescrição das prestações exigíveis 

há mais de 5 anos, uma vez que a lei permite o requerimento da pensão a 

qualquer tempo. Ilustrando tal assertiva, os seguintes julgados:

Agravo regimental no recurso especial. Administrativo. Pensão por morte. 

Violação do art. 535 do CPC. Omissão não verifi cada. Prescrição. Não ocorrência. 

Provimento negado.

1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não 

tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração 

e, por conseguinte, à violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no caso de pensão por morte 

de servidor público, nos termos do art. 219 da Lei n. 8.112/90, a prescrição atinge 

somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da 

ação. Todavia, havendo indeferimento administrativo, conta-se a partir daí o prazo 

de cinco anos para o ajuizamento da ação ordinária, sob pena de prescrição do 

próprio fundo de direito.

3. No caso, houve indeferimento administrativo do pedido de pensão por 

morte em setembro de 1995 e a ação ordinária foi proposta em novembro de 

1999, portanto, dentro do prazo prescricional.

4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.152.507/RS, Rel. Min. 

Rogerio Schietti Cruz, DJe 26.3.2015).

Administrativo. Servidor público federal. Concessão de pensão em razão de 

falecimento de servidor. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência.

1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no 

caso de pensão de servidor público federal, estão sujeitas à prescrição apenas 

as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos 

termos do art. 219 da Lei 8.112/90. Precedentes: AgRg no REsp 1.075.094/MG, 

5ª T., Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), DJe 

28/02/2011; REsp 925.452/PE, 5ª T., Min. Laurita Vaz, DJe 08/09/2009.
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2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.384.116/PB, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 13.8.2013).

15. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno do IPERGS.

16. É como voto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.281.866-MG 

(2011/0222240-7)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Médicos de 

    Uberlândia Ltda - Unicred Uberlândia

Advogado: Paulo Roberto Cardoso Braga e outro(s) - MG051821

Agravado: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O

EMENTA

Tributário. Contribuição previdenciária. LC 84/1996. Adicional 

de 2,5%. Incidência sobre cooperativas de crédito. Precedentes.

1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ fi rmaram 

a compreensão de que as sociedades cooperativas de crédito, por 

serem entidades equiparadas às instituições fi nanceiras, sujeitam-

se à incidência da contribuição adicional de 2,5% prevista na Lei 

Complementar 84/96.

2. Precedentes: REsp 1.496.750/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; REsp 839.345/MG, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/03/2010; e 

REsp 411.162/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 11/09/2009.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
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ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao 

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

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

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

Brasília (DF), 14 de agosto de 2018 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 23.8.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: A hipótese é de agravo interno manejado 

por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Uberlândia Ltda - 

UNICRED Uberlândia, contra decisão monocrática de fl s. 264/266, que deu 

provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para determinar a sujeição 

da cooperativa à contribuição adicional de 2,5%, nos termos da jurisprudência 

do STJ.

A parte agravante, em suas razões, sustenta que “o Decreto n. 1.826 

extrapolou os limites regulamentares que lhe são inerentes, com o que não 

pode ser exigida, das cooperativas de crédito, a contribuição adicional de 2,5%” 

(fl . 281). Segue afi rmando “a ilegalidade da contribuição adicional de 2,5%, às 

Cooperativas de Crédito, por não estar incluída no rol constante no artigo 2º 

da LC 84/96, o qual arrola em “numerus clausus”, as instituições que deverão 

desembolsar malsinada contribuição adicional” (fl . 283).

Requer a reconsideração do decisum, ou a submissão do feito ao julgamento 

colegiado.

Aberta vista à parte agravada, a Fazenda Nacional apresentou a impugnação 

de fl s. 325/327, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.
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VOTO

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

acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver 

argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão 

recorrida, que ora submeto ao Colegiado para serem confi rmados:

Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado pela Fazenda 

Nacional, com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl . 202):

Constitucional e Tributário. Contribuição social. Adicional de 2,5% 

(dois e meio por cento) (art. 2º da LC 84/96 e art. 2º do Decreto 1.826/96). 

Inaplicabilidade à cooperativa de crédito.

1. “O adicional de 2,5%, previsto no art. 2º da Lei Complementar n. 

84/96 não se aplica às entidades que não estejam mencionadas naquele 

dispositivo (princípio da tipicidade tributária e vedação de uso da analogia 

que implique cobrança de tributo não previsto em lei)”. (Precedente do TRF 

1a Região: AC 1998.38.00.036024-0/MG.).

2. Como a lei complementar não incluiu as cooperativas de crédito como 

sujeitos passivos desse adicional, não caberia ao decreto fazê-lo, vez que tal 

obrigação somente pode ser criada por lei.

3. Indevida a exigência, com base no art. 2º, do Decreto 1.826/96, 

regulamento da então vigente Lei Complementar 84/96, da contribuição 

adicional de 2,5% (dois e meio por cento) da cooperativa de crédito.

4. Remessa ofi cial improvida.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos 

vícios elencados no art. 535 do CPC/73.

A parte recorrente aponta violação aos arts. 535 e 458 do CPC/73; 1º e 2º da 

LC 84/96; 17 e 18 da Lei 4.595/64; e 79 da Lei 5.764/71. Sustenta, em resumo, que: 

(I) a despeito dos embargos de declaração, o Tribunal a quo remanesceu omisso 

acerca das questões neles suscitadas; e (II) incide a contribuição social adicional 

de 2,5%, prevista no art. 2º da LC 84/96, às cooperativas de crédito.

Não houve contrarrazões (cf. certidão de fl . 249)

É o relatório.

Registre-se, de logo, que a decisão recorrida foi publicada na vigência do 

CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será 

observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo 

Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com 
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fundamento no CPC/73 (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).

Verifi ca-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na 

medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões 

que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos 

autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse 

da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

No mais, a irresignação merece acolhimento.

Com efeito, as Turmas que compõem a Primeira Seção firmaram sua 

compreensão no sentido de que as sociedades cooperativas de crédito, por serem 

entidades equiparadas às instituições fi nanceiras, sujeitam-se à incidência da 

contribuição adicional de 2,5% prevista na Lei Complementar 84/96. Confi ram-se 

os julgados:

Processual Civil e Tributário. Decadência. Vício formal. Art. 173, II do CTN. 

Súmula 7/STJ. Lei Complementar 84/1996. Contribuição adicional de 2,5%. 

Cooperativa de crédito. Incidência. Possibilidade.

1. O Tribunal de origem registrou expressamente que, da decisão 

administrativa de anulação por vício formal da NFLD à notificação da 

contribuinte, quanto à nova NFLD, não decorreram os cinco anos a que 

alude o art. 173, II do CTN, sendo incogitável decadência quanto à NFLD 

35.795.008-9. Assim, a análise dessa questão demanda reexame de provas, 

inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/

STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.421.162/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, julgado em 12.8.2014, DJe 26.08.2014.

2. As cooperativas de crédito são instituições financeiras (ainda que 

não possam utilizar a denominação “banco”) e têm por objetivo permitir o 

acesso ao crédito e a outros produtos fi nanceiros (aplicações, investimentos, 

empréstimos, financiamentos, recebimento de contas, seguros, etc.). 

Podem fornecer talão de cheques ou cartão magnético ao associado que 

mantenha conta de depósito à vista na instituição. Além disso, a lei permite 

que pessoas jurídicas fi gurem como associadas nas cooperativas de crédito.

3. Incide o adicional de 2,5% nas “sociedades cooperativas de crédito”, 

pois o texto do art. 2º da LC 84/1996 irradia sua prescrição a toda e qualquer 

“sociedade de crédito”.

4. Recurso Especial da União provido e Recurso Especial da Cooperativa 

de Crédito não provido.

(REsp 1.496.750/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015)
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Tributário. Contribuição previdenciária. LC 84/1996. Adicional de 2,5%. 

Incidência sobre cooperativas de crédito. Precedente. Recurso especial a que se 

dá provimento.

(REsp 839.345/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010)

Na espécie, a Corte Regional consignou ser “indevida a exigência, com base 

no art. 2º, do Decreto 1.826/96, regulamento da então vigente Lei Complementar 

n. 84/96, da contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento), em relação à 

autora” (fl . 200).

Por estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial acima 

demonstrada, merece reparos o acórdão recorrido.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para julgar improcedente 

o pedido inicial, e determinar que a cooperativa de crédito está sujeita 

à contribuição adicional de 2,5%, invertidos os ônus sucumbenciais no que 

imputados à Fazenda Nacional.

Publique-se.

Conforme antes consignado, as Turmas que compõem a Primeira Seção 

do STJ compreendem que as sociedades cooperativas de crédito, por serem 

entidades equiparadas às instituições fi nanceiras, sujeitam-se à incidência da 

contribuição adicional de 2,5% prevista na Lei Complementar 84/96.

É oportuno trazer a baila a fundamentação do leading case que inaugurou 

essa orientação no STJ, a saber, REsp 411.162/RS, Min. Herman Benjamin, DJe 

de 11/09/2009:

A questão posta nos autos limita-se a estabelecer o enquadramento ou não 

das cooperativas de crédito à norma do art. 2º da Lei Complementar 84/1996, que 

prevê o adicional de 2,5% à Contribuição Previdenciária estabelecida no art. 1º da 

mesma lei. Eis a redação do dispositivo em referência:

Art. 2º No caso de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, fi nanciamento 

e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 

mercantil, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 

autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência 

privada abertas e fechadas, é devida a contribuição adicional de dois e meio 

por cento sobre as bases de cálculo defi nidas no art. 1º. (grifei)

Tendo em vista a previsão legal, as cooperativas defendem que não estão 

sujeitas ao adicional por não se enquadrarem no conceito de “sociedades de 
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crédito” a que a LC 84/1996 faz menção, não sendo lícita a cobrança de tributo por 

analogia.

O INSS, por sua vez, assevera que as cooperativas de crédito são espécies 

do gênero “sociedades de crédito”, o que tem por conseqüência a submissão às 

regras previstas para as sociedades, como o adicional de 2,5% aqui discutido.

O tema em debate não diz respeito à cobrança de PIS/COFINS, que já está 

sedimentado nesta Corte pela ilegalidade da incidência da exação sobre as 

cooperativas. Reitero, por relevante, que a matéria dos autos é nova nesta Corte 

e diz respeito ao adicional da Contribuição Previdenciária, sem relação com os 

precedentes do STJ.

De início, é preciso esclarecer que as cooperativas de crédito são instituições 

financeiras (ainda que não possam utilizar a denominação “banco”) e têm por 

objetivo permitir o acesso ao crédito e a outros produtos fi nanceiros (aplicações, 

investimentos, empréstimos, fi nanciamentos, recebimento de contas, seguros, etc.). 

Podem, inclusive, fornecer talão de cheques ou cartão magnético ao associado que 

mantenha conta de depósito à vista na instituição. Além disso, a lei permite que 

pessoas jurídicas possam fi gurar como associadas nas cooperativas de crédito. 

Diferenciam-se, em muito, das demais cooperativas.

Essa a razão por que as cooperativas de crédito são fiscalizadas pelo Banco 

Central do Brasil, a quem compete ainda a análise sobre a constituição, a autorização 

para funcionamento, as alterações estatutárias e o cancelamento de autorização.

No mérito, relembro que a Lei 8.212/1991, bem como a Lei 5.764/1971, que 

defi ne a Política de Cooperativismo, expressamente equipararam as cooperativas 

à noção de empresa para o fi m de cobrança de Contribuição Previdenciária. Por 

relevante, transcrevo o art. 15, parágrafo único, da Lei 8.212/1991 e o art. 91 da Lei 

5.764/1971:

Lei 8.212/1991:

Art. 15. Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta 

Lei, o contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço, 

bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza 

ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira 

estrangeiras.

Lei 5.764/1971:

Art. 91. As cooperativas igualam-se às demais empresas em relação aos 

seus empregados para os fi ns da legislação trabalhista e previdenciária.

Não é por outra razão que a jurisprudência desta Corte pacifi cou a orientação 

de que as cooperativas equiparam-se às empresas para fins de sujeição à 

legislação de custeio da Previdência Social. Nesse sentido o recente precedente 

da Ministra Eliana Calmon:
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Lei Complementar 84/96, artigos 1º, II e 3º. Cooperativas. Contribuição 

previdenciária. Incidência sobre a remuneração paga aos médicos 

cooperados. Legalidade. Precedentes.

1. Acolhido o pedido sucessivo da Unimed, de tributação mais benéfi ca 

conforme a hipótese do art. 3º da extinta LC 84/96, com base em acórdão 

proferido em ação declaratória, e ausente impugnação a esse fundamento, 

não merece ser conhecido o recurso especial interposto pelo INSS, por força 

do óbice da Súmula 283/STF.

2. A entidade cooperativa capta recursos de terceiras pessoas através 

de ato negocial, a fi m de receberem serviços médicos prestados por sua 

intermediação.

3. Os profi ssionais médicos que atendem aos terceiros são associados 

à cooperativa e dela recebem remuneração e não diretamente do terceiro 

que utilizou o serviço.

4. As cooperativas são equiparadas à empresa para fi ns de aplicação 

da legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores 

pagos mensalmente aos médicos, os cooperados, incide contribuição 

previdenciária.

5. Recurso especial do INSS não conhecido. Recurso especial da Unimed 

não provido.

Esclarecido esse ponto, verifi co que a questão dos autos encontra solução na 

já citada Lei 5.764/1971, cujo art. 4º expressamente qualifi ca a cooperativa como 

sociedade, in verbis:

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para 

prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades 

pelas seguintes características:

Para que não restasse qualquer dúvida sobre o tema, o Código Civil de 2002 

veio ratificar o que a lei de cooperativismo já previa, evidenciando o termo 

“sociedades cooperativas” para caracterizá-las:

Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente 

Capítulo, ressalvada a legislação especial.

Dessa forma, assiste razão à Fazenda Nacional ao exigir o pagamento do 

adicional de 2,5% das “sociedades cooperativas de crédito”, pois o texto do art. 2º 

da LC 84/1996 irradia sua prescrição a toda e qualquer “sociedade de crédito”. Vale 

dizer: dispondo da natureza jurídica de “sociedade” e tendo por objeto social o 

“crédito”, às cooperativas de crédito aplica-se o disposto no art. 2º da LC 84/1996.
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Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial.

É como voto.

[grifos nossos]

Referido julgado recebeu a seguinte ementa:

Tributário. Contribuição previdenciária. LC 84/1996. Adicional de 2,5%. 

Incidência sobre cooperativas de crédito. Possibilidade.

1. Hipótese em que se discute o enquadramento ou não das cooperativas de 

crédito na norma do art. 2º da Lei Complementar 84/1996, que prevê o adicional 

de 2,5% à Contribuição Previdenciária, estabelecida no art. 1º da mesma lei.

2. As cooperativas de crédito são instituições financeiras (ainda que não 

possam utilizar a denominação “banco”) que têm por objetivo permitir acesso a 

crédito e outros produtos fi nanceiros (aplicações, investimentos, empréstimos, 

fi nanciamentos, recebimento de contas, seguros, etc..). Podem fornecer talão de 

cheques ou cartão magnético ao associado que mantenha conta de depósito à 

vista na instituição.

3. Esclareça-se que in casu não se questiona a cobrança de PIS/COFINS – tema 

já pacifi cado no STJ no sentido da não-sujeição passiva das cooperativas –, mas a 

cobrança de adicional à Contribuição Previdenciária.

4. A esse respeito, é certo que o STJ fi xou orientação de que as cooperativas 

são equiparadas a empresas, para fi ns de aplicação da legislação de custeio da 

Previdência Social (REsp 962.297/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 18/8/2009, DJ 

3/9/2009).

5. Estabelecida essa premissa, a matéria dos autos encontra solução na Lei 

de Cooperativismo (art. 4º da Lei 5.764/1971) e, também, no Novo Código Civil. 

Ambos os diplomas expressamente preveem que as cooperativas têm natureza 

jurídica de sociedade.

6. Dessa forma, dispondo da natureza jurídica de “sociedade” e tendo por 

objeto social o “crédito”, às cooperativas de crédito aplica-se o disposto no art. 

2º da LC 84/1996, que determina o pagamento do adicional de 2,5% pelas 

“sociedades de crédito”.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 411.162/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

08/09/2009, DJe 11/09/2009)

Assim, escorreita a decisão agravada ao aplicar a orientação jurisprudencial 

do STJ ao caso concreto.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

230

Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.490.108-MG (2014/0272338-1)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda

Advogados: Paulo André Campanha e outro(s) - MG043016

Marciley Fernandes - MG109161

Juliana de Carvalho Pimentel - MG113489

Recorrido: Município de Teófi lo Otoni

Advogado: Francisco Galvao de Carvalho e outro(s) - MG008809

EMENTA

Tributário. ISS. Crédito tributário. Constituição. Apresentação de 

notas fi scais. Equiparação com declaração de débito. Impossibilidade. 

Súmula 436 do STJ. Inaplicabilidade.

1. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com 

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

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade 

na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 

Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

2. O cumprimento da obrigação acessória relativa à emissão de 

nota fi scal, porquanto essencial à correta escrituração das operações 

realizadas pelo contribuinte e, consequentemente, ao exercício da 

fi scalização, tem por escopo o registro e a comprovação acerca da 

ocorrência ou não do fato gerador (obrigação tributária principal).

3. O referido dever instrumental (de emitir notas fi scais) não 

se confunde com o ato de constituição do crédito tributário, que 
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pressupõe a apuração dos valores devidos, pela Administração, por 

meio do lançamento, ou pelo próprio contribuinte, consolidada em 

declaração do débito, com força de confi ssão de dívida (Súmula 436 

do STJ).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido entendeu que as notas 

fi scais apresentadas à municipalidade, com o objetivo de receber o 

valor dos serviços por ela contratados, são equiparáveis à declaração do 

débito prestada pelo contribuinte e, portanto, aptas à constituição do 

crédito tributário, dispensando o lançamento, interpretação que não 

pode ser acolhida.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito 

Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 6.11.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto 

por Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda., fundado nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-STJ fl . 262):

Tributário. Processo Civil. Execução fiscal. Embargos. ISS. Declaração pelo 

devedor do valor do tributo. Súmula n. 436 do STJ. Instauração de processo 

tributário administrativo. Desnecessidade.

- Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do 

ISS, na hipótese de declaração do débito, sem a antecipação do pagamento, 
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a confi ssão do contribuinte - declaração - é sufi ciente para a constituição do 

crédito, nos termos da Súmula n. 436 do STJ.

- Nesses casos, o poder público está autorizado a imediatamente inscrever o 

crédito em dívida ativa e cobrá-lo, sendo prescindível a instauração de processo 

tributário administrativo.

Nas suas razões, e-STJ fls. 269/293, a recorrente aponta divergência 

jurisprudencial e violação dos arts. 2º, § 5º da LEF, 142, 149, I e II; 173, I; e 202 

do CTN.

Sustenta, em resumo, que, diversamente do assentado pelo acórdão 

recorrido, a emissão de nota fi scal com o destaque do Imposto sobre Serviços 

(ISS) e entregue ao município na qualidade de contratante dos serviços 

prestados, para fins de recebimento dos valores ajustados, não configura 

declaração do débito pelo contribuinte apta à constituição do crédito tributário 

correspondente (Súmula 436 do STJ), de modo que é necessário o lançamento 

de ofício por parte da Fazenda Pública, no prazo legal, sob pena de decadência.

Aduz, ainda, que, “se não fosse o fato da Recorrente ter emitido as notas 

fi scais contra o Município para fi ns de recebimento dos valores por ele devidos, 

o mesmo não teria acesso às informações inerentes ao faturamento da empresa 

senão através do imprescindível processo tributário administrativo”.

Contrarrazões às e-STJ fl s. 401/402.

Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem às e-STJ fl s. 

411/413.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Inicialmente, destaco que o 

Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento no 

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

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

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

Conforme relatado, discute-se no presente recurso especial se a emissão de 

nota fi scal equivale à declaração do contribuinte apta à constituição do crédito 

tributário, dispensando o ato de lançamento por parte do fi sco.
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Acerca do tema, assim decidiu o acórdão recorrido:

Por certo, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso 

do ISS, na hipótese de declaração do débito, sem a antecipação do pagamento, a 

confi ssão do contribuinte - declaração - é sufi ciente para a constituição defi nitiva 

do crédito.

Nesses casos, o credor está autorizado a imediatamente inscrever o crédito em 

Dívida Ativa e cobrá-lo.

A propósito, a Súmula n. 436 do STJ enfatiza que “a entrega de declaração 

pelo contribuinte, reconhecendo o débito fi scal, constitui o crédito tributário, 

dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.”

Na espécie em exame, observa-se que a inscrição do débito em dívida ativa 

ocorreu após o próprio executado relacionar o valor do ISS devido, tal como se 

extrai das notas fi scais (f. 91-173) juntadas pelo exequente. (grifo adicionado)

Assim, não há razoabilidade na argumentação do recorrente que sustenta 

a nulidade da certidão de dívida ativa em razão da ausência de procedimento 

tributário administrativo.

Sim, porque, nos casos como o que ora se apresenta é desnecessário o aludido 

processo, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do STJ, a entrega de 

qualquer outro documento equivalente à DCTF, autoriza a Fazenda Pública a 

inscrever o crédito em dívida ativa.

[...]

Assim, não há qualquer razão para determinar a nulidade da CDA, pois 

diferentemente do que alega o apelante, a Súmula n. 436 do STJ incide no caso 

concreto, porquanto as notas fiscais, com relação ao tributo devido, podem ser 

equiparadas à declaração.

Do que se observa, o acórdão recorrido foi claro ao assentar o entendimento 

de que as notas fi scais apresentadas pelo contribuinte à municipalidade, no 

caso, com objetivo de receber o valor dos serviços por ela contratados, são 

equiparáveis à declaração do débito prestada pelo contribuinte e, portanto, aptas 

à constituição do crédito tributário, dispensando o lançamento.

Cuidando-se, assim, de questão de direito sufi cientemente prequestionada, 

conheço do apelo nobre e, de imediato, passo ao exame de seu mérito.

Esta Corte Superior, quando do julgamento dos Recursos Especiais 

886.462/RS e 1.101.728/SP, submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, 

consolidou o entendimento de que “a apresentação de Declaração de Débitos 

e Créditos Tributários Federais, DCTF, de Guia de Informação e Apuração 
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do ICMS, GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo 

de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra 

providência por parte do Fisco”.

A controvérsia dos presente recurso reside em saber se apresentação de 

notas fi scais assemelha-se às declarações de débito prestadas pelo contribuinte, 

tal como a DCTF e a GIA.

Entendo que não.

A emissão de notas fi scais tem por fi nalidade precípua o registro das 

operações realizadas pelo contribuinte.

Serve como principal elemento de prova quanto à caracterização do fato 

gerador e, por isso, sua emissão confi gura obrigação acessória a ser cumprida pelo 

contribuinte em prol da fi scalização.

A título de exemplo, cito o Código Tributário do Município de Teófi lo 

Otoni (Lei Complementar n. 21), ora recorrido, que em seu art. 134, II, 

estabelece: “os contribuintes sujeitos ao pagamento mensal do imposto fi cam 

obrigados a: (...) emitir notas fi scais de serviço, notas fi scais de entrada ou outros 

documentos admitidos pela administração, por ocasião da prestação de se 

serviços”.

Cumpre salientar, por oportuno, que a Lei n. 12.741/2012 adicionou 

nova finalidade às notas fiscais, de informar ao consumidor sobre a carga 

tributária aproximada que está suportando na aquisição de mercadorias e 

serviços. Confi ra-se:

Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadoria e 

serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fi scais ou 

equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos 

tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência infl ui na formação dos 

respectivos preços de venda.

Verifi ca-se, portanto, que as notas fi scais têm o condão de revelar o fato 

gerador do tributo, ou seja, o surgimento da obrigação tributária.

Ocorre que, como cediço, a constatação acerca da existência da obrigação 

tributária não é sufi ciente para viabilizar o recolhimento ou a cobrança do 

tributo dela decorrente.

Para esse mister é necessário que a essa obrigação tributária seja 

devidamente identifi cada e quantifi cada pelo ato de lançamento (art. 142 do 

CTN), o qual tem por escopo constituir o respectivo crédito tributário.
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Frise-se que a Fazenda Pública tem o prazo decadencial de cinco anos para 

“transformar” a obrigação tributária em crédito tributário.

Ocorre que, consoante o disposto no art. 150 do CTN, nos tributos 

sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ISS, hipótese dos 

autos, compete ao contribuinte a obrigação de apurar o valor devido e antecipar 

o seu pagamento. Em razão dessa sistemática, a jurisprudência desta Corte 

Superior passou a entender que a atividade realizada pelo contribuinte de 

apurar e declarar o débito que ele entende devido é o que basta para constituir 

defi nitivamente o crédito tributário declarado.

Essa, inclusive, é a inteligência da Súmula 436 do STJ, in verbis: “A entrega 

de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fi scal constitui o crédito 

tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fi sco”.

A partir dessas considerações é possível concluir que o cumprimento da 

obrigação acessória relativa à emissão de nota fi scal, porquanto essencial à correta 

escrituração das operações realizadas pelo contribuinte e, consequentemente, ao 

exercício da fi scalização, tem por escopo o registro e a comprovação acerca da 

ocorrência ou não do fato gerador (obrigação tributária principal). Esse dever 

instrumental, todavia, não se confunde com o ato de constituição do crédito 

tributário, que pressupõe a apuração dos valores devidos, pela Administração, por 

meio do lançamento, ou pelo próprio contribuinte, consolidada em declaração 

do débito, com força de confi ssão de dívida (Súmula 436 do STJ).

Tem-se, pois, que a simples apresentação de notas fi scais não é sufi ciente 

para dispensar a instauração do processo administrativo referente ao lançamento, 

sem o qual não há falar em constituição defi nitiva do crédito tributário e, por 

conseguinte, em legítima inscrição em dívida ativa (art. 201 do CTN).

No caso dos autos, o fato de as notas fi scais terem sido apresentadas para 

viabilizar o recebimento dos valores correspondentes à prestação de serviços 

contratada com a edilidade em nada muda a conclusão de que o fi sco municipal 

não poderia proceder à inscrição em dívida ativa sem antes instaurar o devido 

processo administrativo de lançamento, em que assegurados ao contribuinte as 

garantias da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão 

recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fi m de que 

reaprecie a apelação, observada a premissa ora estabelecida de que a simples 

apresentação de notas fi scais não é sufi ciente para a constituição do crédito 

tributário.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.505.083-SC (2014/0338358-7)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Recorrido: Silvia Cristina Bernardo Vieira

Advogados: Odirlei de Oliveira - SC028013

Fernanda Alberton Pizzolatti - SC034596

Recorrido: Fundação Ambiental Municipal de Orleans FAMOR

Advogado: Aurivam Marcos Simionatto - SC010803

EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública. Administrativo e Ambiental. 

Área de Preservação Permanente-APP. Suposta antinomia do Código 

Florestal com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano no que tange à 

defi nição da área não-edifi cável às margens de rio. Maior proteção do 

meio ambiente. Incidência do limite previsto no Código Ambiental 

vigente à época dos fatos. Recurso especial do Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina provido, para reconhecer a impossibilidade 

de continuidade ou permanência de qualquer edifi cação na área de 

preservação das margens do Rio Tubarão.

1. Discute-se nos autos, no âmbito de análise desta Corte Superior 

de Justiça, o suposto confl ito da Lei de Parcelamento do Solo Urbano 

(art. 4º, III, da Lei 6.766/1979) sobre o Código Florestal (art. 2º da 

Lei 4.771/1965) no que tange à defi nição da dimensão non aedifi candi 

no leito do Rio Tubarão, considerada como Área de Preservação 

Permanente-APP, restando incontroverso nos autos que os recorridos 

edifi caram a uma distância de 22 metros do corpo d’água.

2. A aparente antinomia das normas foi enfrentada pela Corte 

de origem com enfoque na suposta especialidade da Lei 6.766/1979, 

compreendendo que a Lei 4.771/1965 cederia espaço à aplicação da 

Lei de Parcelamento do Solo no âmbito urbano.

3. O âmbito de proteção jurídica das normas em confronto seria, 

na realidade, distinto. Enquanto o art. 2º do Código Florestal visa 

à proteção da biodiversidade, a Lei de Parcelamento do Solo tem 
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por fi nalidade precípua a ordenação do espaço urbano destinado à 

habitação, de modo que a proteção pretendida estaria mais relacionada 

à segurança da população, prevenindo edificações em terrenos 

alagadiços ou sujeitos a inundações.

4. Por ser o que oferece a maior proteção ambiental, o limite que 

prevalece é o do art. 2º da Lei 4.771/1965, com a redação vigente à 

época dos fatos, que, na espécie, remontam ao ano de 2011. Incide, 

portanto, o teor dado ao dispositivo pela Lei 7.511/1986, que previu 

a distância mínima de 100 metros, em detrimento do limite de 

15 metros estabelecido pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano. 

Precedente da Segunda Turma: REsp 1.518.490/SC, Rel. Min. Og 

Fernandes, DJe 15.10.2018.

5. Frise-se, ademais, não se admitir, notadamente em temas de 

Direito Ambiental, a incidência da Teoria do Fato Consumado para a 

manutenção de situação que, apesar do decurso do tempo, é danosa ao 

ecossistema e violadora das normas de proteção ambiental.

6. Não se olvida que, ao que tudo indica, a particular agiu de 

boa-fé, amparada no Plano Diretor do Município de Orleans/SC (Lei 

Complementar Municipal 2.147/2004) – que estabelece a distância de 

20 metros – e na referida Lei do Parcelamento do Solo Urbano, tendo 

sua edifi cação licenciada pela co-ré Fundação Ambiental Municipal 

de Orleans-FAMOR, órgão ambiental responsável no âmbito do 

Município. Por essa razão, terá ela, a princípio, direito à persecução do 

ressarcimento pelas perdas e danos na via processual adequada.

7. Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina provido, reconhecendo a imprescindibilidade da observância 

do limite imposto pelo Código Ambiental para a edifi cação nas 

margens do Rio Tubarão, e, por conseguinte, a necessária demolição 

da edifi cação construída na Área de Preservação Permanente-APP, 

impondo, ainda, à Fundação Ambiental Municipal de Orleans-FAMOR 

a obrigação de não mais expedir licenciamentos e autorizações para 

projetos de construção na referida área.

ACÓRDÃO

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

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



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

238

das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao Recurso 

Especial, reconhecendo a imprescindibilidade da observância do limite imposto 

pelo Código Ambiental para a edifi cação nas margens do Rio Tubarão, e, 

por conseguinte, a necessária demolição da edificação construída na Área 

de Preservação Permanente-APP, impondo, ainda, à Fundação Ambiental 

Municipal de Orleans-FAMOR a obrigação de não mais expedir licenciamentos 

e autorizações para projetos de construção na referida área, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e 

Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 27 de novembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 10.12.2018

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com 

fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:

Apelação cível. Ação civil pública. Alegada construção sobre área de 

preservação permanente. Evidência, porém, de respeito aos limites da Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (n. 6.766/79) e do Plano Diretor Municipal (LCM n. 

2.147/04). Aplicabilidade destes editos e nao do Código Florestal [quer o anterior 

(Lei n. 4.771/65), quer o atual (Lei n. 12.651/12)]. Região antropizada. Precedentes 

da Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inexistindo dúvida quanto a que, devido à sua localização, a obra erguida 

está cônsona com os limites edificáveis prescritos pela cognominada Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (n. 6.766/79) e pelo Plano Diretor do Município 

(LCM n. 2.147/04), e, ainda, em região antropizada, desnuda-se descabida a 

exigência da aplicabilidade do Código Florestal anterior (Lei n. 4.771/65), à vista 

dos inúmeros precedentes desta Corte assentado a prevalência das primeiras, por 

conta do principio da maior especialidade, bem como do atual (Lei n. 12.651/12), 

eis que superveniente à data de concessão do alvará, daí porque é de ser mantido 

o decreto de improcedência do pedido inicial.
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2. Alega o recorrente violação do art. 2º, a, item 3 e parág. único da Lei 

4.771/1965, sustentando, além da aplicabilidade do Código Florestal às áreas 

urbanas, que, estando o imóvel em questão inserido na área marginal de 100 

metros do curso d’água, ou seja, na sua intelecção, em Área de Preservação 

Permanente-APP, deve ser ser demolida a obra, diante do caráter non aedifi candi 

da região. Entende que prevalece, no caso, o Código Florestal, em detrimento da 

Lei de Parcelamento do Solo Urbano, prestigiada pela Corte de origem.

3. Contrarrazões às fl s. 710/741.

4. Ouvido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do 

eminente Subprocurador-Geral da República Mario José Gisi, pelo provimento 

do recurso.

5. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Discute-se nos 

autos, no âmbito de análise desta Corte Superior de Justiça, o suposto confl ito 

da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (art. 4º, III, da Lei 6.766/1979) sobre 

o Código Florestal (art. 2º da Lei 4.771/1965) no que tange à defi nição da 

dimensão non aedifi candi no leito do Rio Tubarão, considerada como Área 

de Preservação Permanente-APP, restando incontroverso nos autos que os 

recorridos edifi caram a uma distância de 22 metros do corpo d’água.

2. Pretende o Ministério Público do Estado de Santa Catarina fazer com que 

prevaleça a disposição do art. 2º, a, item 3 e parág. único do Código Florestal, 

reconhecendo-se como não-edifi cável a área de 100 metros para os cursos 

d’água do referido rio.

3. A aparente antinomia das normas foi enfrentada pela Corte de origem 

com enfoque na suposta especialidade da Lei 6.766/1979, compreendendo que 

a Lei 4.771/1965 cederia espaço à sua aplicação no âmbito urbano.

4. A meu ver, porém, o âmbito de proteção jurídica das normas em 

confronto seria, na realidade, distinto. Enquanto o art. 2º do Código Florestal 

visa a proteção da biodiversidade, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano tem 

por fi nalidade precípua a ordenação do espaço urbano destinado à habitação, 

de modo que a proteção pretendida estaria mais relacionada à segurança 

da população, prevenindo edifi cações em terrenos alagadiços ou sujeitos a 

inundações.
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5. Embora, a princípio, possa parecer inócua a previsão do limite inferior da 

Lei 6.766/1979 para a defi nição da área não-edifi cável, a norma se faz necessária 

diante das hipóteses excepcionais contidas no art. 4º da Lei 4.771/1965, referentes 

à possibilidade de supressão de área de preservação permanente em caso de utilidade 

pública ou interesse social, desde que autorizada após procedimento administrativo 

próprio. Assim sendo, mesmo quando admitida a referida supressão, o limite 

contido na Lei de Parcelamento do Solo Urbano deve ser observado, a fi m de 

prevenir acidentes ou desastres.

6. Não sendo esse o caso, por ser o que oferece a maior proteção ambiental, 

o limite que prevalece é o do art. 2º da Lei 4.771/1965, com a redação vigente 

à época dos fatos, que, na espécie, remontam ao ano de 2011 (fl s. 417). Incide, 

portanto, o teor dado ao dispositivo pela Lei 7.511/1986, que previu a distância 

mínima de 100 metros. A propósito, cite-se precedente da Segunda Turma:

Ambiental. Processual Civil. Recurso especial. Violação do disposto no 535 

do CPC/1973. Não ocorrência. Antinomia de normas. Aparente. Especifi cidade. 

Incidência do Código Florestal. Área de preservação permanente. Maior proteção 

ambiental. Parcial provimento. Respeito ao limite imposto pelo Código Florestal 

vigente à época dos fatos.

1. A mera rejeição dos aclaratórios não consiste em violação da previsão 

normativa do art. 535 do CPC/1973. O aresto combatido fundamentou seu 

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

2. A proteção ao meio ambiente integra axiologicamente o ordenamento 

jurídico brasileiro, sua preservação pelas normas infraconstitucionais deve 

respeitar a teleologia da Constituição Federal. Dessa forma, o ordenamento 

jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e harmônica, por meio da 

técnica da interpretação corretiva, conciliando os institutos em busca do interesse 

público primário.

3. Na espécie, a antinomia entre a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 

n. 6.766/1979) e o Código Florestal (Lei n. 4.771/1965) é apenas aparente, pois 

a primeira impinge um reforço normativo à segunda, intensifi cando o mínimo 

protetivo às margens dos cursos de água.

5. A Lei n. 4.771/1965, ao excepcionar os casos de construções em área 

urbana (art. 2º, parágrafo único), condiciona a hipótese de exceção a escorreita 

observância dos princípios e limites insculpidos no Código.

6. A proteção marginal dos cursos de água, em toda sua extensão, possui 

importante papel de proteção contra o assoreamento. O Código Florestal (Lei n. 

4.771/1965) tutela em maior extensão e profundidade o bem jurídico do meio 

ambiente, logo, é a norma específi ca a ser observada na espécie.
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7. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.518.490/SC, Rel. Min. Og 

Fernandes, DJe 15.10.2018).

7. Frise-se, ademais, não se admitir, notadamente em temas de Direito 

Ambiental, a incidência da Teoria do Fato Consumado para a manutenção de 

situação que, apesar do decurso do tempo, é danosa ao ecossistema e violadora 

das normas de proteção ambiental. A respeito, seguem precedentes:

Processual Civil. Ação civil pública. Ambiental. Ocupação e edifi cação em Área 

de Preservação Permanente (APP). Margens do Rio Ivinhema/MS. Impossibilidade. 

Não se admite a incidência da teoria do fato consumado em tema de direito 

ambiental. Precedentes. Não verifi cada exceção legal do artigo 61-A do Código 

Florestal. Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso do Sul com o objetivo de condenar o recorrente: (a) a 

desocupar, demolir e remover as edifi cações erguidas em Área de Preservação 

Permanente localizada a menos de cem metros do Rio Ivinhema; (b) a abster-

se de promover qualquer intervenção ou atividade na área de preservação 

permanente; (c) a refl orestar toda a área degradada situada nos limites do lote 

descrito na petição inicial.

2. Em tema de direito ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato 

consumado. Precedentes do STJ e STF.

3. Verificou-se nos autos que houve a realização de edificações (casas de 

veraneio) dentro de uma Área de Preservação Permanente, assim como a 

supressão quase total da vegetação local. Constatado tal fato, deve-se proceder, 

nos termos da sentença, às medidas necessárias para restabelecer a referida área.

4. Cumpre salientar que as exceções legais a esse entendimento encontram-se 

previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, nas quais decerto não se insere 

a pretensão de manutenção de casas de veraneio. A propósito: AgRg nos EDcl 

no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

25.5.2016; e REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 28.6.2013.

5. Por fim, no tocante à violação aos dispositivos da Lei de Parcelamento 

Urbano, ela carece de prequestionamento e isso atrai o óbice da Súmula 211/STJ.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (REsp 

1.510.392/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.5.2017).

Processual Civil e Ambiental. Área de preservação permanente. Violação do art. 

535 do CPC. Não ocorrência. Competência do IBAMA. Precedente. Inaplicabilidade 

da teoria do fato consumado. Nulidade do auto de infração. Súmula 7/STJ. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado.
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1. Recurso especial em que se discute a aplicação da teoria do fato consumado 

a construção de casa de alvenaria em APP (margens da barragem Rio Bonito - Rio 

dos Cedros/SC).

2. Inexiste a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional 

foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do 

acórdão recorrido.

3. “A atividade fiscalizatória das atividades nocivas ao meio ambiente 

concede ao IBAMA interesse jurídico sufi ciente para exercer seu poder de polícia 

administrativa, ainda que o bem esteja situado em área cuja competência para o 

licenciamento seja do município ou do estado” (AgRg no REsp 1.373.302/CE, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/06/2013).

4. A alegação da parte recorrente de que há integral cumprimento dos 

requisitos autorizadores do instituto do art. 62 da Lei 12.651/12 não pode ser 

conhecida, porquanto demandaria reexame de fatos e provas - incidindo o óbice 

da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido 

à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. 

Precedentes: REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

18/10/2013; REsp 948.921/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 11/11/2009.

6. Ao analisar a existência ou não de nulidade nos autos de infração e termo 

de embargo, esta Corte necessariamente teria de analisar o conjunto fático-

probatório dos autos. Tal análise encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta 

Corte Superior.

7. No que pertine ao Recurso Especial interposto pela alínea “c” do inciso III do 

art. 105 da CF/88, é imprescindível o atendimento dos requisitos dos arts. 541, 

parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, para a devida demonstração 

do alegado dissídio jurisprudencial, dentre eles a demonstração da identidade 

das situações fáticas e a interpretação diversa, emprestada ao mesmo dispositivo 

de legislação infraconstitucional.

Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 739.253/SC, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 14.9.2015).

8. Não se pode olvidar, porém, que a particular agiu, ao que tudo indica, 

de boa-fé, amparado no Plano Diretor do Município de Orleans/SC (Lei 

Complementar Municipal 2.147/2004) – que estabelece a distância de 20 

metros – e na referida Lei do Parcelamento do Solo Urbano, tendo sua 

edificação licenciada pela co-ré Fundação Ambiental Municipal de Orleans-

FAMOR, órgão ambiental responsável no âmbito do Município. Por essa razão, 

terá ela, a princípio, direito à persecução do ressarcimento pelas perdas e danos 

na via processual adequada.
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9. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, reconhecendo a imprescindibilidade 

da observância do limite imposto pelo Código Ambiental para a edifi cação 

nas margens do Rio Tubarão, e, por conseguinte, a necessária demolição da 

edificação construída na Área de Preservação Permanente-APP, impondo, 

ainda, à Fundação Ambiental Municipal de Orleans-FAMOR a obrigação de 

não mais expedir licenciamentos e autorizações para projetos de construção na 

referida área.

10. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.685.373-PA (2016/0196414-4)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Norte Energia S.A.

Advogados: Edis Milare e outro(s) - SP129895

Priscila Santos Artigas - SP241956

Lucas Tamer Milaré - SP229980

Maria Clara Rodrigues Alves Gomes - SP260338

Recorrido: Ministério Público Federal

Recorrido: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

   Renováveis - Ibama

Recorrido: Antônio Souza Prudente

Advogado: Valdi Cardoso Fernandes - DF004874

EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública. Direito Ambiental. Código 

de Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. Violação aos arts. 458 e 

535 do Código de Processo Civil de 1973. Inocorrência. Controvérsia 

jurídico-processual. Manifestação posterior e “in abstrato” em jornal. 

Suspeição de parcialidade. Não confi guração. Ofensa aos arts. 131 do 

Código de Processo Civil de 1973 e 40 do Código de Processo Penal. 
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Remessa de cópia dos autos ao “Parquet” e à Ordem dos Advogados 

do Brasil para apuração de infração. Ausência de ato ilegal ou abusivo. 

Decisão fundamentada. Recurso especial improvido.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

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

se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes 

apresentadas com fundamentos sufi cientes, mediante apreciação da 

disciplina normativa aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

III - Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz 

confi gura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis 

de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo 

insufi cientes meras conjecturas para a sua declaração.

IV - Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de 

seu cabimento deve ser considerado na exata medida, ensejando a sua 

declaração apenas quando confi gurado o interesse direto do juiz na 

causa.

IV - A manifestação pública e “in abstrato” sobre as teses jurídicas 

insertas nos feitos em que atuou não enseja a declaração de suspeição 

de parcialidade do magistrado.

V - Não ofende os arts. 131 do Código de Processo Civil de 

1973 e 40 do Código de Processo Penal a decisão, devidamente 

fundamentada, que determina a extração de cópias dos autos para 

remessa ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil a 

fi m de apurar o cometimento de infrações.

VI - Recurso Especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de 
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Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Dra. Priscila Santos Artigas, pela parte recorrente: Norte Energia S.A.

Brasília (DF), 14 de agosto de 2018 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 20.8.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por Norte Energia S.A., contra 

acórdão prolatado, por unanimidade, pela 3ª Seção do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região no julgamento de Exceção de Suspeição, assim ementado 

(fl s. 234e):

Processual Civil. Exceção de suspeição. Desembargador Federal. Terceira Seção. 

Artigo 135 do Código de Processo Civil. Hipóteses de suspeição não confi guradas. 

Manifestação de convicção jurídica pessoal. Direito subjetivo legalmente tutelado. 

Inexistência de vício processual. Exceção de suspeição improcedente.

1. A configuração de suspeição de magistrado, inclusive a suspeição por 

apontada parcialidade na apreciação da causa, consoante o rol descrito no artigo 

135 do Código de Processo Civil, exige do Excipiente a indicação de fatos objetivos 

e concretos, de forma que se permita aferir as hipóteses capazes de, potencial ou 

efetivamente, resultar em prejuízo na prestação da jurisdição.

2. No caso em exame, ao que se verifi ca dos argumentos de fato e de direito 

apresentados pela pessoa jurídica Excipiente, as alegações de suspeição de 

parcialidade no julgamento da causa, dirigidas ao Desembargador Federal Relator, 

ora Excepto, estão fundadas, unicamente, na existência de atos decisórios que 

foram realizados nos autos de processo contencioso e em declarações prestadas a 

jornal de conteúdo jurídico, vinculando-se os dois eventos, no entanto, à questão 

técnico-processual, sem nenhum conteúdo que se assemelhe às hipóteses de 

suspeição descritas no art. 135 do Código de Processo Civil, notadamente à 

prevista em seu inciso V, referente ao eventual interesse ‘...no julgamento da causa 

em favor de uma das partes’.

3. A manifestação de convicção jurídica pessoal sobre determinado tema, 

aplicado nos autos de processo por meio de decisão judicial, ou mesmo fora 

dele, abstratamente, sem qualquer referência ao caso específico, em meio 
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público, constitui direito subjetivo que não pode ser retirado do magistrado, 

consoante o ‘princípio do livre convencimento motivado do juiz’, estabelecido, 

em parte, nos arts. 131 e 436 do Código de Processo Civil, e corolário do próprio 

instituto constitucional da prestação da jurisdição pelo Estado, que não pode ser 

dissociada da formação acadêmica, jurídica, técnica e fi losófi ca do julgador.

4. Exceção de Suspeição que se julga improcedente.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 264/272e), 

consoante fundamentos resumidos na seguinte ementa (fl s. 271e):

Civil e Processual Civil. Embargos de declaração em exceção de suspeição. 

Fundamentos de fato e de direito expressamente registrados no acórdão 

embargado. Embargos de declaração rejeitados.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou dúvida em acórdão que, 

fundamentadamente, decidiu a lide mediante a entrega da jurisdição pelo Órgão 

Colegiado, são incabíveis os embargos de declaração, por não se vincularem a 

qualquer das hipóteses do art. 535, incisos I e II do Código de Processo Civil.

2. Na hipótese dos autos, os Embargos de Declaração foram opostos sob 

o argumento de omissão e contradição em relação a aspectos relevantes da 

controvérsia, relativa à apontada suspeição do Relator de recurso de Apelação 

Cível, argumento que se encontra divorciado da hipótese dos autos, uma vez 

que o acórdão embargado está fundado em minudente e expresso registro dos 

elementos de fato e de direito que orientaram a conclusão jurisdicional aplicada 

pelo Órgão Colegiado que julgou a Exceção de Suspeição.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Arts. 535, II, e 458 do Código de Processo Civil de 1973 - Incorre em 

omissão e ausência de fundamentação a decisão que deixa de justifi car o porquê 

de não entender confi gurada a suspeição do Desembargador Federal que, além 

de ter atuado “ex offi  cio” no processo, manifestou-se publicamente sobre a 

questão. Há, também, omissão no julgado em decorrência do envio dos autos 

ao “Parquet” e à Ordem dos Advogados do Brasil sem a devida fundamentação 

para tal.

II. Arts. 135, V, do Código de Processo Civil de 1973 e 36, III, da Lei 

Complementar n. 35/79 - Confi gurado o interesse do magistrado no julgamento 

da causa em favor da parte adversa, em decorrência de sua atuação “ex offi  cio” 

no feito e de sua manifestação na imprensa, há de se declarar a sua suspeição de 

parcialidade; e
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III. Arts. 131 do Código de Processo Civil de 1973 e 40 do Código de 

Processo Penal - Ausente a adequada fundamentação no tocante à existência de 

indícios de cometimento de infração penal ou disciplinar, merece ser declarada 

nula a determinação de extração de cópias ao “Parquet” e de ofício à Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Com contrarrazões (fl s. 381/400e; fl s. 405/417e), o recurso foi inadmitido 

(fl . 421/423e), tendo sido interposto Agravo, posteriormente convertido em 

Recurso Especial (fl s. 528/529e).

O Ministério Público Federal, no parecer de fls. 537/541e, opina 

pelo conhecimento parcial do recurso especial e, nessa extensão, pelo seu 

improvimento.

É o relatório.

VOTO

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

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

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

A exceção de suspeição foi apresentada nos autos da Ação Civil Pública 

n. 0000968-19.2011.4.01.3900/PA, ajuizada pelo Ministério Público Federal, a 

fi m de que se declare a nulidade de Licença de Instalação do Aproveitamento 

Hidrelétrico de Belo Monte - AHE Belo Monte -, além de serem impostas 

obrigações de fazer e não fazer aos réus da ação.

A empresa Norte Engenharia S.A. sustenta configurada a suspeição 

de parcialidade do Desembargador Federal Relator, em favor do Ministério 

Público Federal, porquanto este: i) manteve os efeitos de antecipação de tutela 

no recurso de apelação, a fi m de paralisar as obras da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte, mesmo havendo decisão em sentido contrário emanada pelo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em sede de Suspensão de Liminar; 

e ii) posteriormente, prestou informações em jornal sobre as questões discutidas 

no processo.

Julgado improcedente o pedido formulado na Exceção de Suspeição, 

interpôs-se o presente Recurso Especial, o qual passo a analisar.

A Recorrente alega a existência de omissões no acórdão recorrido não 

supridas no julgamento dos embargos de declaração, porquanto ausentes a 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

248

devida manifestação acerca dos atos confi guradores de suspeição de parcialidade 

do Desembargador Federal Relator, bem como sobre a ausência de presença de 

indícios mínimos de cometimento de infração penal ou disciplinar ensejadores 

do envio de cópia dos autos ao Ministério Público e ofício à Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou as 

controvérsias apresentadas nos seguintes termos (fl s. 228/232e):

Nos termos antes expostos, a decisão do juízo de primeiro grau foi suspensa 

por meio de Decisão do Presidente deste Tribunal, na Suspensão de Liminar 

0012208-65.2011.4.01.0000/PA. Contudo, paralelamente, em razão da edição da 

Licença de Instalação 795/2011, que incluiu as atividades previstas na Licença 

de Instalação 770/2011, o magistrado de base extinguiu o feito sem resolução 

do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. O Desembargador 

Requerido, por sua vez, proferiu decisão concessiva da tutela antecipada no Recurso 

de Apelação interposto pelo Ministério Público Federal, ao entendimento, em síntese, 

de que, extinto o processo principal na origem, não mais poderia prevalecer a decisão 

exarada na Suspensão de Liminar, convicção que, apesar de manifestação em 

sentido oposto do Presidente desta Corte, manteve (destaque do original).

Assim, principalmente, em razão desta Decisão concessiva de tutela 

antecipada, a pessoa jurídica Excipiente apontou a Suspeição do Desembargador 

em referência, que teria, em razão de seus atos, configurado interesse no 

‘julgamento da causa em favor de uma das partes’, na forma prescrita no art. 135, 

V, do Código de Processo Civil.

(...)

Contudo, não é, ao meu sentir, o que se verifi ca.

(...)

Porém, pelo que se deduz dos fatos constantes dos autos e da argumentação 

manifesta pela própria Requerente, não se configura a alegada hipótese de 

parcialidade no julgamento da causa, mas, tão somente, decisão judicial que, 

regularmente fundamentada, decidiu questão processual objetiva, à luz da 

aplicação da lei de regência e segundo a interpretação a ela conferida pelo 

Relator.

(...)

Anoto, por relevante, que as informações prestadas pelo Excepto no jornal 

‘Valor’ também não se prestam à caracterização da hipótese legal inscrita no art. 

135, V, do CPC, como abaixo demonstro.

(...)
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Cumpre ressalvar que as informações prestadas a um veículo público de 

comunicação, o jornal ‘Valor’, embora tenham como referência situação apresentada 

em um processo em particular, não possuem natureza endoprocessual, mas, de outro 

modo, referem-se à tese e convicção pessoal sobre complexa e específi ca questão de 

direito processual civil, de aplicação a qualquer caso análogo, como se observa do 

registro apresentado pelo próprio Excipiente (fl s. 10 e 11): (destaques do original)

‘Em entrevista ao Valor, o autor da liminar que pedia a paralisação 

do Belo Monte, desembargador Antonio Souza Prudente, questionou a 

competência do presidente do TRF para acatar o pedido da AGU. ‘A minha 

decisão só poderia ser cassada pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente 

do TRF não tinha essa competência. Houve usurpação de competência’. Disse 

Prudente’.

‘O desembargador Antonio Prudente reagiu. “O que fizeram foi 

ressuscitar um cadáver, baseando-se em uma ação que já perdeu o 

objeto. Esse é o verdadeiro retrato jurídico, tanto que a minha decisão 

não foi cassada. O que fi zeram foi uma suspensão de segurança sobre uma 

decisão que não existia mais, disse’” (destaques do original).

Assim, também por esse aspecto, não identifico elementos de fato que 

autorizem a conclusão de interesse e parcialidade no julgamento da causa em 

favor do Ministério Público Federal.

(...)

A manifestação de convicção jurídica pessoal sobre determinado tema, 

aplicado nos autos de processo por meio de decisão judicial, ou mesmo fora 

dele, abstratamente, sem qualquer referência a caso específi co, ainda que veículo 

público de comunicação, constitui direito subjetivo que não pode ser retirado 

do magistrado, consoante o ‘princípio do livre convencimento motivado do juiz’, 

estabelecido, em parte, nos arts. 131 e 436 do Código de Processo Civil, e corolário 

do próprio instituto constitucional da prestação da jurisdição, que não pode ser 

dissociada da formação acadêmica, jurídica, técnica e fi losófi ca do julgador.

No caso dos autos, os fatos relatados que teriam, segundo o Excipiente, 

fi rmado a suspeição do Desembargador Relator, resumem-se à decisão judicial 

prolatada nos autos da Apelação em referência, e à declaração referente de 

conteúdo técnico-processual, prestada a jornal de conteúdo jurídico.

A propósito, na Revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, edição 

de setembro/outubro de 2013, consta artigo doutrinário do julgador Excepto, 

denominado ‘O terror jurídico da contracautela de suspensão de segurança 

e a proibição legal do retrocesso ecológico ambiental’, vinculado à questão 

geral examinada no recurso de Apelação, evidência material que consolida o 

entendimento quanto à inexistência de qualquer ilicitude e transparência nos 

fatos narrados pelo Excipiente, e afi rma a possibilidade legal de o magistrado 
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expressar suas convicções pessoais, em abstrato, de temas de direito que seja de 

seu interesse.

(...)

Extraia-se cópia dos autos e encaminhe-na ao Ministério Público Federal - 

Procuradoria Regional da República para o fi m de que, conforme requerido pelo 

Excepto (fl . 224), na forma dos arts. 339 do Código Penal e 27/28 do Código de 

Processo Penal, seja verifi cada a confi guração de eventual conduta delituosa.

Ofi cie-se, com a remessa de cópia dos autos, como requerido às fl s. 224/225, 

à Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 

do Distrito Federal - para apuração de possível responsabilidade disciplinar, 

consoante o disposto nos artigos 33, parágrafo único, e 34, inciso IX, da Lei 

8.906/1994 e 6º do Código de Ética Disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil.

Assim, não verifi co omissão acerca de questão essencial ao deslinde da 

controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a 

revisão do julgado.

Com efeito, haverá contrariedade ao art. 535 do Código de Processo 

Civil de 1973 quando a omissão disser respeito ao pedido, e não quando os 

argumentos invocados não restarem estampados no julgado, como pretende a 

parte Recorrente.

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta 

Corte Superior, de cujo teor merece destaque a dispensa ao julgador de rebater, 

um a um, os argumentos trazidos pelas partes (v.g. Corte Especial, EDcl nos 

EDcl nos EREsp 1.284.814/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 

de 03.06.2014; 1ª Turma, EDcl nos EDcl no AREsp 615.690/SP, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, DJe de 20.02.2015; e 2ª Turma, EDcl no REsp 1.365.736/PE, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 21.11.2014).

E depreende-se da leitura do acórdão recorrido que a controvérsia foi 

examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa 

aplicável ao caso.

De outro lado, não ofende o art. 458 do Código de Processo Civil de 1973 

o acórdão com fundamentação adequada e sufi ciente, que decidiu na íntegra a 

controvérsia submetida a julgamento, de forma clara e coerente.

Nesse sentido, os seguintes julgados analisados sob a égide do Código de 

Processo Civil de 1973:
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Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Alegada violação aos arts. 128, 131, 165, 458, 460 e 535 do CPC. Não-

ocorrência. (...)

1 - Não cabe falar em ofensa aos arts. 128, 131, 165, 458, 460 e 535 do CPC, 

na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as 

questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia 

posta nos presentes autos. Vale ressaltar que não se pode confundir julgamento 

desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação 

jurisdicional.

(...)

3 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 398.824/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental. Recurso especial. (...) 

Inexistência de violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC. (...)

(...)

2. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC, quando o Tribunal 

de origem se pronuncia, de forma fundamentada, sobre todas as questões 

necessárias ao desate da lide.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 466.805/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014).

Em relação à alegação, formulada em sede de contrarrazões, no sentido 

de incidir o enunciado da Súmula 7/STJ ao caso, no que tange à análise, 

por esta Corte, acerca da existência de suspeição de parcialidade do Excepto, 

ora Recorrido, impende salientar que a controvérsia posta diz respeito à 

interpretação dada pelo tribunal de origem sobre a questão, estando assim 

descritos os fatos (fl s. 229/231e):

Realmente, o interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, 

no caso o Ministério Público Federal, autor da Ação Civil Pública da qual resulta 

a presente lide, teria se dado em razão de decisão judicial exarada nos autos da 

Apelação 0000968-19.2011.4.01.3900/PA.

Porém, pelo que se deduz dos fatos constantes dos autos e da argumentação 

manifesta pela própria Requerente, não se configura a alegada hipótese de 

parcialidade no julgamento da causa, mas, tão somente, decisão judicial que, 
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regularmente fundamentada, decidiu questão processual objetiva, à luz da 

aplicação da lei de regência e segundo a interpretação a ela conferida pelo 

Relator.

Com efeito, para melhor elucidação da lide, transcrevo teor integral da Decisão 

que, ao entendimento da Excipiente, teria confi gurado parcialidade no julgamento 

da causa (fl s. 193/194e):

Com vistas nos termos da decisão proferida pela Presidência deste 

egrégio Tribunal, acolhendo petição do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, visando ressuscitar 

o cadáver procedimental-autoritário da suspensão de segurança proferida 

pelo então Presidente Olindo Menezes, sob o n. 0012205-65.2011.4.01.0000/

PA, na fase inaugural desta ação civil pública, ajuizada pelo Ministério 

Público Federal perante o juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Estado do Pará, buscando a suspensão da Licença de Instalação n. 770/2011 

e da Autorização da Supressão de Vegetação 501/2011, bem assim que o 

BNDES se absteve de transferir recursos à Norte Energia S/A, relativamente 

à UHE Belo Monte e, considerando que aquele juízo monocrático extinguiu o 

processo, sem resolução do mérito, em 29/08/2013, entendo que a malsinada 

Suspensão de Segurança restou sem objeto, como ato político e procedimental 

acessório, que se extingue, seguindo a sorte do processo principal, extinto, 

pelo visto, sem resolução do mérito, perante o juízo singular, controlado 

politicamente pelo instrumento da Suspensão de Segurança pela Presidência 

deste colendo Tribunal, nos termos da legislação excepcional em referência, 

não tem competência política ou jurisdicional para criar embaraços ou cassar 

as decisões judiciais, proferidas por qualquer dos membros deste Tribunal, 

no exercício pleno de sua jurisdição, como no caso em exame, sob pena de 

usurpação da competência da Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Rodrigo Klippel e Antônio Adonias Bastos, em comentários aos 

requisitos genéricos e específi cos da suspensão de segurança, destacam, 

como o primeiro desses requisitos, ‘a necessidade de que exista em curso 

um procedimento principal, em relação ao qual a suspensão de segurança 

é incidente e acessória - extinto o procedimento principal, ex lege, está 

extinto o acessório’ (In manunal de Processo Civil - Editira Lumen Juris - 

2011, pág. 1.060).

Não há que se invocar, na espécie, o fenômeno da ultra-atividade e a 

renovação da suspensão de segurança, à luz do que dispõe o parágrafo 9º 

do art. 4º da Lei n. 8.437/92 e do enunciado da Súmula n. 626/STF, em sede 

de mandado de segurança, inaplicáveis na espécie, e até porque a disposição 

legal no sentido de que a suspensão de segurança ‘vigorará até o trânsito 

em julgado da decisão de mérito na ação principal’, já não se aplica mesmo, 

no caso dos autos, onde o processo foi extinto, em primeira instância, sem 

resolução do mérito.
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Esclareça-se, de logo, que nunca foi e não é propósito desta Relatoria exercer 

‘supremacia de suas decisões’ sobre os atos políticos da Presidência deste 

Tribunal, mas cumprir o seu indeclinável dever de exercer em plenitude sua 

jurisdição, que não pode nem deve ser atropelada ou cassada por atos dessa 

mesma Presidência.

Nessa inteligência, decidiu, recentemente, a Presidência do Supremo 

Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n. 712/MG, na 

dicção de que a ‘suspensão de liminar é medida gravíssima, de profunda 

invasidade, na medida em que dispensa ampla cognição, bem como 

contraditório completo. Ademais, as contracautelas extraordinárias estão 

disponíveis apenas ao Poder Público, que não as pode utilizar como 

sucedâneo recursal, nem como imunização à observância de decisões 

judiciais proferidas segundo o devido processo judicial regular’. (SL n. 712/

MG - DJe de 28/08/2013).

Esclareça-se, ainda, que não possui amparo legal a expressão usada na 

decisão da Presidência deste Tribunal, em busca de equivocada ultra-atividade 

de suspensão de segurança, para o caso em exame, na compreensão de que 

‘a decisão que defere o pedido de suspensão tem efi cácia até o trânsito em 

julgado da ação principal’, posto que ‘a ação principal não transita em julgado’, 

mas, a possível sentença de mérito, a ser proferida nos autos do processo 

principal, o que ainda não ocorreu, na hipótese destes autos.

Conforme consignado na decisão por mim proferida, o julgado inicialmente 

prolatado pelo juízo ‘a quo’ e que foi objeto de impugnação na suspensão 

de liminar em destaque já não mais subsiste - repita-se -, ante a prolação 

de sentença, por aquele mesmo juízo, declarando a extinção do processo, 

sem resolução do mérito, do que resulta a inequívoca prejudicialidade do 

incidente processual em referência, a descaracterizar qualquer usurpação de 

competência da Corte Especial, na espécie.

Ademais, ainda que assim não fosse, tal circunstância não teria o condão 

de inibir a apreciação, no âmbito da Turma julgadora, de eventual pedido 

de antecipação de tutela recursal, na linha da fundamentação já constante 

da decisão por mim proferida, eis que distintos os pressupostos jurídicos 

em que se amparam os respectivos controles político, na suspensão de 

segurança, e jurídico, no recurso de apelação.

Mantenho, pois, os termos de minha decisão de fl s. 3.701/3.724, que 

deverá ser submetida ao órgão jurisdicional competente da colenda 5ª 

Turma deste egrégio Tribunal, oportunamente.

Publique-se. Intimem-se as partes.

Comunique-se, por ofício, à Presidência deste Tribunal o teor desta 

decisão.

Brasília-DF., em 4 de novembro de 2013’
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Anoto, por relevante, que as informações prestadas pelo Excepto no jornal ‘Valor’ 

também não se prestam à caracterização da hipótese legal inscrita no art. 135, V, do 

CPC, como abaixo mencionado.

(...)

Cumpre ressalvar que as informações prestadas a um veículo público de 

comunicação, o jornal ‘Valor’, embora tenham como referência situação 

apresentada em um processo em particular, não possuem natureza 

endoprocessual, mas, de outro modo, referem-se à tese e convicção pessoal sobre 

complexa e específi ca questão de direito processual civil, de aplicação a qualquer 

caso análogo, como se observa do registro apresentado pelo próprio Excipiente 

(fl s. 10 e 11):

Em entrevista ao ‘Valor’, o autor da liminar que pedia a paralisação do Belo 

Monte, desembargador Antonio Souza Prudente, questionou a competência do 

presidente do TRF para acatar o pedido da AGU. ‘A minha decisão só poderia 

ser cassada pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do TRF não tinha 

essa competência. Houve usurpação de competência’. Disse Prudente.

O desembargador Antonio Souza Prudente reagiu. ‘O que fizeram foi 

ressuscitar um cadáver, baseando-se em uma ação que já perdeu o objeto. Esse 

é o verdadeiro retrato jurídico, tanto que a minha decisão não foi cassada. O 

que fi zeram foi uma suspensão de segurança sobre uma decisão que não existe 

mais’, disse.

Assim, também por esse aspecto, não identifico elementos de fato que 

autorizem a conclusão de interesse e parcialidade no julgamento da causa em 

favor do Ministério Público Federal.

(...)

A manifestação de convicção jurídica pessoal sobre determinado tema, 

aplicado nos autos de processo por meio de decisão judicial, ou mesmo fora 

dele, abstratamente, sem qualquer referência a caso específi co, ainda que veículo 

público de comunicação, constitui direito subjetivo que não pode ser retirado 

do magistrado, consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz’, 

estabelecido, em parte, no art. 131 e 436 do Código de Processo Civil, e corolário 

do próprio instituto constitucional da prestação da jurisdição, que não pode ser 

dissociada da formação acadêmica, jurídica, técnica e fi losófi ca do julgador.

No caso dos autos, os fatos relatados que teriam, segundo o Excipiente, fi rmado 

a suspeição do Desembargador Relator, resumem-se à decisão judicial prolatada 

nos autos da Apelação em referência, e à declaração referente de conteúdo técnico-

processual, prestada a jornal de conteúdo jurídico (Destaques meus).
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Do excerto acima transcrito, entendo não haver necessidade de reexame 

dos fatos e das provas para a análise da controvérsia, sendo o caso de mera 

revaloração jurídica do entendimento adotado pela Corte “a qua” no tocante à 

rejeição da declaração de suspeição de parcialidade de Desembargador Federal 

Relator.

Dessa maneira, não há que se falar em incidência da Súmula n. 7/STJ ao 

caso, restando a esta Corte avaliar se a decisão do Desembargador Federal que 

manteve os efeitos da antecipação da tutela no recurso de Apelação, à revelia 

da decisão emanada pelo Presidente do Tribunal “a quo” em sede de Suspensão 

de Liminar, bem como a sua manifestação no jornal “Valor Econômico” sobre a 

questão, confi guram sua suspeição de parcialidade.

No que se refere à alegação de suspeição de parcialidade, nos termos dos 

arts. 304 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, há de se consignar 

que a exceção de suspeição tem por objeto o reconhecimento da impossibilidade 

do magistrado permanecer na direção do processo, porquanto, na condução 

do feito, penderia em favor de uma das partes, comprometendo sua necessária 

imparcialidade.

Saliente-se tratar-se de providência severa, objetivando o afastamento de 

juiz do julgamento da lide; portanto, deve ser entendida como uma medida de 

exceção a ser aplicada apenas quando existentes provas irrefutáveis de que o 

magistrado está interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes, 

não bastando, para o seu reconhecimento, meras conjecturas, sob o risco de 

ofensa ao princípio do juiz natural.

Além do mais, constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de 

seu cabimento deve ser considerado na exata medida, ensejando a declaração 

de suspeição de parcialidade do magistrado apenas quando confi gurado o seu 

interesse direto na causa.

De outro lado, esclareça-se que o art. 36, III, da Lei Complementar n. 

35/1976 determina ser vedado ao magistrado “manifestar, por qualquer meio 

de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, 

ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, 

ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério” 

(destaques meus).

Sobre o assunto, ensinam os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery:
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O juiz que tem interesse no desfecho da causa não pode julgá-la (nemo iudex 

in causa sua). O interesse referido na norma sob comentário é o próprio e direto 

(Montesano-Arieta. Trattat, v. 1, t. I, n. 121.1, p. 416), isto é, interesse que possa 

transformá-lo em verdadeira parte processual, violando-se o princípio nemo iude 

x in causa sua, de modo que não haverá mais dúvida quanto à imparcialidade 

do juiz, mas sim presunção de que ele é parcial. O interesse direto do juiz na causa 

pode ser de natureza ‘econômica’ ou ‘jurídica strictu sensu’, que poderá existir, por 

exemplo, quando a ‘sentença a ser proferida possa ter uma repercussão jurídica ou 

de fato sobre uma relação substancial da qual o juiz seja parte’ (Salvatore Satta.

Comm., v.1 (Libro Primo), p. 203).

(...)

A norma do CPC 135 V não incide, por exemplo, nos casos em que o juiz: a) é 

membro de uma determinada religião ou seita religiosa (Fasching. ZPR, n. 164, 

p. 95); b) é membro de determinada agremiação cultural, social ou esportiva; 

c) adota determinada linha de pensamento político, fi losófi co ou ideológico; d) é 

partidário de determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, majoritária ou 

minoritária; e) requisitou instauração de inquérito policial contra uma das partes 

(CPP40); f ) julgou ação penal contra uma das partes; g) decidiu contrariamente 

à parte, em ação anterior, ainda que semelhante (mesma causa de pedir ou 

pedido) (Fasching. ZPR, n. 164, p. 95); h) teve sua decisão ou sentença anulada ou 

reformada no mesmo processo; i) exteriorizou opinião científi ca sobre matérias ou 

teses jurídicas, em entrevistas, artigos, dissertação de mestrado, teses de doutorado, 

livre-docência e de professor titular, livros etc., matérias essas que estão sendo 

discutidas na causa.

O que torna o juiz suspeito de parcialidade não é o conhecimento prévio que 

a parte e/ou interessado possam ter sobre opinião jurídica, política, religiosa ou 

fi losófi ca já exteriorizada pelo juiz, mas sim o adiantamento que está ou estará sob 

julgamento (prejulgamento).

(...)

O prejulgamento se caracteriza quando o juiz faz afi rmação intempestiva de 

ponto de vista sobre o caso concreto, ou seja, sobre os fatos da causa que se 

encontra sob julgamento e ainda não foi julgada.

(...)

Dar entrevistas, manifestar-se em palestras e escritos, sempre ‘in abstracto’, não 

constitui prejulgamento para ações em que se discutam as teses sobre as quais o juiz 

se manifestou. O prejulgamento se verifi ca se há adiantamento sobre caso concreto, 

isto é, matéria que se encontra sub judice e o juiz da causa sobre ela se manifestou.

(...)

A exteriorização de opiniões doutrinárias em publicações (livros e artigos), 

dissertações e teses acadêmicas (v.g., mestrado, doutorado, livre docência), como 
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também em entrevistas, palestras e conferências, não constitui ‘per se’ causa de 

parcialidade do juiz. ‘Quem deu entrevista, de modo geral, sobre a matéria, não 

é suspeito; nem quem expôs em escrito científico o que a respeito pensava’ 

(Pontes de Miranda. Coment. CPC (1973), II, p. 429). Como ser humano, social e 

político, o juiz tem o direito de manifestar-se publicamente sobre teses jurídicas, sem 

que isso comprometa a sua imparcialidade para julgar ações nas quais se discutam 

as mesmas teses (Zöller-Vollkommer. ZPO, § 42 II, n. 8, p. 19; MünchKommZPO, v.1, 

Oskar Feiber, § 42, n. 21, p. 338; Fasching. ZPR, n. 164, p. 95). (Cf. Nelson Nery Júnior 

e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 14ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 503/504, destaques 

meus).

No presente caso, consoante acima consignado, sustenta-se a existência 

de suspeição de parcialidade de Desembargador Federal em decorrência de 

este ter mantido a concessão dos efeitos de antecipação da tutela quando do 

recebimento do recurso de apelação, à revelia do determinado pelo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em sede de Suspensão de Liminar, 

bem como por ter se pronunciado em veículo de comunicação sobre a tese 

jurídico-processual envolvida no feito, qual seja, se a decisão proferida em sede 

de Suspensão de Liminar subsiste com a prolação de sentença que extinguiu o 

feito sem a análise do mérito.

Contudo, em que pesem as alegações trazidas, verifi co não haver provas 

inequívocas do interesse do magistrado na causa em favor do “Parquet”, 

porquanto o que se observa é a intenção da Recorrente em impugnar decisão 

concessiva dos efeitos de antecipação da tutela para suspender as obras da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, em confronto com o decidido pela Presidência do 

Tribunal em sede de Suspensão de Liminar.

Pois bem. Verifi co que a situação em tela poderia ensejar requerimento de 

correição parcial ao Conselho de Justiça Federal, consoante o disciplinado na 

Lei n. 5.010/66, art. 6º, I, e não o manejo de incidente de exceção de suspeição 

de parcialidade.

Não bastasse isso, saliente-se que a manifestação do Desembargador 

Federal no jornal “Valor Econômico” ocorreu após a prolação da decisão nos 

autos, limitando-se o ora Recorrido a tecer comentários “in abstrato” sobre 

tese jurídico-processual, não havendo nenhuma menção ao mérito da ação, 

indicativa de prejulgamento da causa.

Desse modo, entendo não configurada a suspeição de parcialidade 

do Desembargador Federal, Relator da Apelação Cível n. 0000968-

19.2011.4.01.3900/PA.
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Por fi m, no tocante à alegada ofensa aos arts. 131 do Código de Processo 

Civil de 1973 e 40 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência 

de fundamentação no ponto da decisão que determinou a extração de cópia dos 

autos para remessa ao Ministério Público Federal e à Ordem dos Advogados 

do Brasil, resta assim consignada a decisão proferida em sede de Embargos de 

Declaração (fl . 268e):

Em relação à determinação de extração de cópia dos autos para remessa ao 

Ministério Público Federal - Procuradoria Regional da República e à Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal - também não se verifi ca 

a apontada omissão por inexistência de fundamentação. Com efeito, nos 

aludidos parágrafos, que são pontualmente impugnados, há indicação de vários 

dispositivos legais que amparam a medida requerida pelo Excepto, tendo-se no 

ponto, apenas a regular entrega da jurisdição (fl s. 230/231):

5 - Dispositivo

Ante o exposto, evidenciada a inexistência do direito vindicado, 

julgo improcedente o pedido formulado na Exceção de Suspeição em 

julgamento.

Extraia-se cópia dos autos e encaminhe-na ao Ministério Público 

Federal - Procuradoria Regional da República para o fi m de que, conforme 

requerido pelo Excepto (fl . 224), na forma dos arts. 339 do Código Penal 

e 27/28 do Código de Processo Penal, seja verifi cada a confi guração de 

eventual conduta delituosa.

Oficie-se, com remessa de cópia dos autos, como requerido às fls. 

224/225, à Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 

- Seccional do Distrito Federal, para apuração de possível responsabilidade 

disciplinar, consoante o disposto nos artigos 33, parágrafo único, e 34, 

inciso IX, da Lei 8.906/1994 e 6º do Código de Ética Disciplinar da Ordem 

dos Advogados do Brasil

(...)

Cumpre, a propósito, anotar que a qualquer pessoa é, legal e 

constitucionalmente, conferida a possibilidade de noticiar ao Ministério Público 

fato que entenda de necessário exame por tal instituição. A mesma peculiaridade 

se observa em relação à aplicação do Código de Ética Disciplinar da Ordem dos 

Advogados do Brasil, porquanto é também possível a qualquer interessado 

informar a Ordem dos Advogados do Brasil fato que, eventualmente, repute 

dissonante ou contrário ao aludido Código. Por outro ângulo, a apreciação de tais 

manifestações não está inserida na competência deste Tribunal.

Assim, na hipótese dos autos, a mera desconsideração do pedido apresentado 

pelo Excepto em sua defesa, no aspecto em foco, resultaria em ilegal negativa de 
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prestação da jurisdição. Portanto, diversamente do alegado nos Embargos em 

exame, a decisão encontra-se sobejamente fundamentada, e em sintonia com 

elementos de fato e de direito constante dos autos, aí, por evidente, inserindo-se 

os argumentos postos na peça inicial da Exceção, de fl s. 02/14, não havendo, por 

outro lado, a qualquer razão que autorize juízo diverso.

Da leitura da decisão prolatada, não vislumbro ausência de fundamentação 

na decisão que determina a extração de cópia dos autos para remessa ao 

Ministério Público Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil a fi m de apurar 

a existência de delito ou infração disciplinar, ao contrário do que pretende fazer 

crer a Recorrente.

Além do mais, consoante o entendimento desta Corte, o mero envio 

de cópia dos autos ao “Parquet” ou à Ordem dos Advogados do Brasil não 

confi gura ato ilegal ou abusivo, porquanto trata-se de mera comunicação de 

fatos a serem oportunamente apurados.

Nessa linha, os seguintes julgados:

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Indeferimento 

de pedido de carga dos autos e aplicação da penalidade prevista no art. 196 do 

CPC sem intimação prévia. Atos atacáveis por agravo de instrumento. Art. 5º, 

inc. I, da Lei n. 1.533/51. Expedição de ofício à OAB. Ausência de ilegalidade ou 

abusividade.

1. Tanto o indeferimento de pedido de carga de autos como a aplicação da 

penalidade prevista no art. 196 do Código de Processo Civil - CPC sem intimação 

prévia poderiam ter sido combatidos com o manejo do recurso cabível (agravo de 

instrumento).

2. Como se sabe, o art. 5º, inc. II, da Lei n. 1.533/51 é claro ao afi rmar que não 

cabe mandado de segurança contra “despacho ou decisão judicial, quando haja 

recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modifi cado por via de correção”.

3. Note-se, ainda, que a expedição de ofício para a OAB não traz como 

conseqüência a imediata e acrítica aplicação de penalidade. Trata-se de mera 

comunicação de fatos, que serão avaliados pelo conselho profi ssional, devendo ser 

aberta ao ora recorrente oportunidade de contraditório e ampla defesa. Não há 

ilegalidade ou abusividade no envio do ofício.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não-provido.

(RMS 23.211/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008, destaque meu).

Queixa-crime. Calúnia. Ausência de configuração. Determinação, por 

magistrado, da apuração de responsabilidade do querelante em sede de notícia-

crime, mediante o envio de cópias ao Ministério Público. Rejeição.
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1. Para que fi que confi gurado o crime de calúnia é preciso o preenchimento 

dos seguintes requisitos: imputação de um fato, sua qualifi cação como crime e 

a falsidade da imputação, o que absolutamente não ocorre no presente caso: “Já 

decidiu essa Corte Superior que a ‘imputatio facti’, exigência do art. 41 do CPP, 

não pode, em sede de queixa, ser constituída por argumentação. O fato deve ser 

descrito de forma clara que permita ampla defesa. (REsp 476.437/SP, Rel. Min. Felix 

Fischer)

2. A simples determinação da remessa de cópia dos autos ao MP, para apurar a 

responsabilidade penal do representante, não equivale a atribuir, diretamente, a 

prática de crime específi co, até porque solicitar investigação não equivale a imputar.

3. Rejeição da queixa-crime.

(Apn 355/BA, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, julgado em 

20/10/2004, DJ 28/02/2005, destaque meu).

Isto posto, nego provimento ao Recurso Especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.728.921-SC (2018/0053851-0)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Bell Valley Distribuidora Ltda

Advogados: Carlos Alberto de Souza Júnior - SC012294

João Marcelo Bullegon Ugalde e outro(s) - RS105175

Carlos Alberto de Souza Junior - RS079481

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Código de Processo Civil 

de 2015. Aplicabilidade. Tributário. Despacho aduaneiro. Direito 

antidumping. Súmula 323/STF. Não incidência. Honorários. Não 

cabimento. Recurso especial provido.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

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

se o Código de Processo Civil de 2015.
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II – Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, do 

Código de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações 

genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual 

seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, 

bem como a sua importância para o deslinde da controvérsia, o que 

atrai o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, 

por analogia, no âmbito desta Corte.

III – A quitação dos direitos antidumping é requisito para 

perfectibilização do processo de importação. A retenção de mercadorias 

e a exigência do recolhimento de tributos e multa ou prestação de 

garantia integram a operação aduaneira. Inaplicabilidade da Súmula 

323 do Supremo Tribunal Federal.

IV – Honorários. Não cabimento.

V – Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, 

Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

Assistiu ao julgamento o Dr. Yuri Excalibur de Araújo Pereira, pela parte 

recorrente: Fazenda Nacional.

Brasília (DF), 16 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 24.10.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pela União, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento de apelação, 

assim ementado (fl s. 261/262e):
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Aduaneiro. Mandado de segurança. Liminar. Direitos antidumping.

1. De acordo com o § 5º do art. 7º da Lei n. 9.019/95, a exigência de ofício de 

direitos antidumping ou de direitos compensatórios e decorrentes acréscimos 

moratórios e penalidades será formalizada em auto de infração lavrado por 

Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no Decreto n. 70.235, de 

6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro da 

declaração de importação.

2. A orientação prevista na Súmula 323 aplica-se nos casos de exigência de 

direitos antidumping.

3. A retenção das mercadorias enquanto não paga a exigência estatal sequer 

formalizada confi gura restrição ao livre exercício do direito de propriedade do 

importador, uma vez que a retenção impossibilita seu aproveitamento. Incabível, 

da mesma forma, a exigência de caução.

4. Segurança concedida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 299/300e).

Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, além 

de divergência jurisprudencial, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir 

relacionados, alegando-se, em síntese, que:

(i) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – há omissão no acórdão 

recorrido; e

(ii) art. 3º e 7º, da Lei 9.019/95; aos arts. 7(2) e 9(2) do Acordo Antidumping 

da OMC, incorporado à legislação brasileira pelo Decreto 1.355/1994; ao art. 

570 do Decreto n. 6.790/2009 – “não existe a possibilidade de liberação de 

mercadorias sujeitas à imposição de direitos antidumping defi nitivos, sem o 

recolhimento dos referidos direitos antidumping” (fl . 329e).

Com contrarrazões (fl s. 339/352e), o recurso foi admitido (fl s. 355/356e).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do 

recurso especial (fl s. 355/356e).

É o relatório.

VOTO

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

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

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
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Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, do Código 

de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por 

isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, 

contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância 

para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula 284 do Supremo 

Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.

Nesse sentido:

Recurso fundado no novo CPC/2015. Tributário. Processual Civil. Agravo 

interno no agravo em recurso especial. Alegada violação do art. 1.022 do CPC/15. 

Deficiência de fundamentação. Súmula 284/STF. Alegação de infringência à 

súmula. Impossibilidade. Extinção da execução fi scal. Cancelamento da CDA. 

Honorários advocatícios. Possibilidade.

1. É defi ciente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa 

ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos 

pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, 

o óbice da Súmula 284 do STF.

2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta Corte fi rmou 

entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo 

de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF.

3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo 

extinção da execução fi scal em razão do cancelamento da certidão de dívida 

ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder 

pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 

Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1.648.213/

RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 

20/04/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.134.984/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 20/02/2018, DJe 06/03/2018, destaque meu).

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

Processual Civil. Dano moral fixado em R$ 10.000,00. Exorbitância não 

confi gurada. Razões recursais dissociadas do julgado combatido. Ausência de 

omissão no julgado. Embargos de declaração de Ataliba Alvarenga rejeitados.

1. Verifica-se, no caso, a dissociação das razões dos Embargos em relação ao 

julgado combatido, sendo certo que este não fixou juros moratórios e correção 

monetária à condenação. Incide, no ponto, portanto, o óbice da Súmula 284/STF.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

264

2. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

3. No caso em apreço, não se constata a presença de qualquer eiva a macular 

o acórdão embargado que, de forma clara e fundamentada, consignou que a 

revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando 

exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso.

4. Assim, não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do CPC/2015; a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não 

autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específi cos, e não podem 

ser ampliados.

5. Embargos de Declaração de Ataliba Alvarenga rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 335.714/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017, destaque meu).

Processo Civil. Administrativo. Recurso especial. Deficiência na alegação 

de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF. 

Servidor público municipal. Reenquadramento. Prescrição de fundo de direito. 

Caracterização.

1. É defi ciente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa 

ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos 

pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou 

a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da 

controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.

2. É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público 

é ato único de efeitos concretos, o qual não refl ete uma relação de trato sucessivo. 

Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação 

jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica 

já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo 

inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.712.328/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

03/04/2018, DJe 09/04/2018, destaque meu).

Processual Civil e Administrativo. Violação do art. 1.022 do NCPC. 

Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF. Descumprimento de obrigação de 

fazer por parte do Estado. Fixação de multa diária. Art. 461 do CPC. Possibilidade. 

Precedentes. Súmula 83/STJ. Astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade. 

Revisão. Súmula 7/STJ. Divergência jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico.

1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, 

uma vez que defi ciente sua fundamentação. Com efeito, a recorrente limitou-se a 
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alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos 

em que teria sido contraditório, obscuro ou omisso o acórdão recorrido.

2. A jurisprudência desta Corte fi rmou-se no mesmo sentido da tese esposada 

pelo Tribunal de origem, segundo a qual é possível ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, fi xar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que 

contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

3. Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta Corte pacifi cou o 

entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fi xação de astreintes 

implica o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 

desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, 

o que não se confi gura neste caso. Precedentes.

4. Quanto à interposição pela alínea “c”, 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.

5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional, 

quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não 

apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de 

ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identifi cadoras da divergência 

entre o caso confrontado e o aresto paradigma.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016, destaque meu).

A controvérsia central do recurso envolve a possibilidade de retenção da 

mercadoria importada até o pagamentos dos direitos antidumping.

O termo dumping origina-se do verbo to dump, que signifi ca jogar, desfazer, 

esvaziar-se. Consiste na prática de medidas com o fi m de possibilitar que 

mercadorias ou produtos possam ser oferecidos em um mercado estrangeiro a 

preço inferior ao vigente no mercado interno.

Ainda, registre-se a definição do conceito de dumping aplicável aos 

países Signatários do Acordo Geral de Tarifas e Comércio no artigo VI desta 

Convenção:

As partes contratantes reconhecem que o ‘dumping’ que introduz produtos 

de um país no comércio de outro país, por valor abaixo do normal, deve ser 

condenado se causa ou ameaça causar prejuízo material a uma indústria 

estabelecida no território de uma parte contratante, ou se retarda, sensivelmente, 

o estabelecimento de uma indústria nacional.
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O remédio adotado para essa prática comercial desleal é chamado de 

direito antidumping, ou seja, é o procedimento que agrega ao valor do produto 

importado uma quantia igual ou inferior àquela margem de preço diferenciado.

Com efeito, o pagamento dos direitos antidumping representa condição 

para a importação dos produtos. O importador fi ca sujeito à sua exigência de 

ofício, além de multa e juros moratórios, se não cumprir a determinação, cuja 

imposição deve ser formalizada em auto de infração.

Por essas razões, resta inaplicável o enunciado da Súmula 323 do Supremo 

Tribunal Federal, que rejeita a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos, porquanto não se pode confundir a apreensão com 

a retenção de mercadorias e consequente exigência de recolhimento de tributos 

e multa ou prestação de garantia, procedimento que integra a operação de 

importação.

Outrossim, a quitação dos direitos antidumping é requisito para 

perfectibilização do processo de importação, sem o qual não pode ser autorizado 

o despacho aduaneiro. Não há como liberar pura e simplesmente as mercadorias 

à míngua de qualquer garantia.

Nessa linha, o precedente da 2ª Turma desta Corte:

Tributário. Processual Civil. Despacho aduaneiro. Direito antidumping. 

Inexistência de direito líquido e certo. Ausência de omissão, art. 1.022, II, do CPC. 

Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ.

1. A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, mas deixa 

de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. 

Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice 

da Súmula 284/STF.

2. Cuida-se na origem de Mandado de Segurança com o escopo de se proceder 

ao desembaraço aduaneiro de produtos químicos oriundos da República Popular 

da China, porquanto a autoridade alfandegária exige pagamento de direitos 

antidumping e multa de ofício sobre direitos antidumping.

3. O Tribunal regional decidiu que a retenção das mercadorias para cobrança 

dos tributos somente pode ser exigida mediante lavratura de auto de infração; 

portanto, a autoridade coatora deveria dar prosseguimento ao despacho de 

importação das mercadorias, independentemente do recolhimento de multa 

e prestação de garantia. Ademais, “a liberação da mercadoria não impediria a 

atuação da administração tributária em futuro procedimento fiscal, que tem 

meios próprios para satisfação da dívida (Súmula 323/STF)”.
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4. A indicada afronta aos arts. 107, 108 e 109 do Decreto 6.759/2009; ao art. 

78 do CTN; ao art. 39 do Decreto 1.455/1976 e ao art. 50 do Decreto-Lei 37/1966 

não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre 

esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o 

conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não 

foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de 

Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211/STJ.

5. O direito antidumping têm como escopo proteger a produção nacional 

contra a importação desmedida de produtos similares aos que se produzem aqui 

ou que com eles concorrem diretamente.

6. A vetusta Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível a 

apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos) 

não pode ser aplicada ao caso sub judice. Ela não se amolda à hipótese sob exame, 

pois não houve apreensão de mercadorias por parte da autoridade alfandegária, 

mas negativa de proceder ao desembaraço aduaneiro dos produtos advindos da 

República Popular da China.

7. O art. 571, § 1º do Decreto 6.759/2009, infra transcrito, é claro à respeito, 

portanto não existe direito líquido e certo da recorrida ao prosseguimento do 

despacho de importação.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.668.909/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Ante o exposto, afasto a violação ao art. 535 do Código de Processo Civil 

de 1973 e dou provimento ao Recurso Especial para restabelecer a sentença de 

fl s. 178/181e.

Sem honorários de sucumbência a teor do disposto no art. 25 da Lei n. 

12.016/09 e enunciado da Súmula 105 desta Corte Superior.

É o voto.




