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1. Para a confi guração do confl ito positivo de competência, é 

necessário que dois ou mais juízes, de maneira expressa, se declarem 

competentes para julgar o mesmo feito (art. 66, I, do CPC/2015).

2. Na espécie, a decisão do juízo estadual tido como suscitado se 

deu em execução promovida por particular na qual se determinou o 

prosseguimento da adjudicação realizada naqueles autos, antes mesmo 

do ajuizamento da noticiada ação cautelar. De outro lado, na medida 

cautelar fi scal ajuizada pela Fazenda Nacional, o juízo federal indicado 

como suscitante determinou a indisponibilidade de diversos bens 

das empresas até o limite de R$ 403.389.862,03. Demais disso, não 

houve pedido expresso do ente público para ingressar no feito cível, 

mas apenas pedido de vista e carga dos autos. Assim, não há falar em 

confl ito de competência, mas de decisões emanadas do juízo estadual 

e do juízo federal no âmbito de suas respectivas jurisdições.

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

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

Seção 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, Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Napoleão Nunes 

Maia Filho, Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Assusete Magalhães votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília (DF), 27 de fevereiro de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 11.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se de agravo interno manejado por 

Cotriexport Cia de Comércio Internacional e Cotrijui - Cooperativa Agropecuária e 

Industrial - Em Liquidação contra decisão por meio da qual não foi conhecido o 
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confl ito de competência e julgado prejudicado o pedido liminar pela ausência de 

confl ito entre os juízos envolvidos.

A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (I) “3.15. In casu, ambos 

os Juízos [federal e estadual] declararam-se competentes para julgar atos de 

constrição e expropriação dos 10 citados bens imóveis, pelo que evidenciado 

o Confl ito de Competência ora arguido” (fl . 4.112); (II) “não é pelo fato de 

falte, a ambos os Juízos Suscitados, concomitante jurisdição sobre as matérias 

de direito/objetos sub judice em um (execução, que tramita perante a Justiça 

Comum Estadual) ou em outro (cautelar fi scal, que tramita perante a Justiça 

Federal) processo originário, que pode ser afastado o reconhecimento da ‘mesma 

causa’” (fl . 4.112).

Segue afirmando que, “enquanto perdurar o julgamento do presente 

Agravo Interno nos autos do Confl ito de Competência, impende seja sobrestado 

o andamento das duas demandas originárias, como forma de evitar a ocorrência 

de novas decisões confl itantes entre si” (fl . 4.113).

Aberta vista à parte agravada, BSBIOS Indústria e Comércio de Biodiesel 

Sul Brasil S.A. apresentou a impugnação de fl s. 4.121/4.126, postulando o 

desprovimento do recurso.

É o relatório.

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:

Cuida-se de confl ito de competência, com pedido de liminar, suscitado por 

COTRIEXPORT Cia de Comércio Internacional e COTRIJUI - Cooperativa Agropecuária 

e Industrial - Em Liquidação, que aponta, como suscitado, o Juízo de Direito da 2ª 

Vara Cível do Foro da Comarca de Ijuí/RS.

Diz a parte suscitante que figura como ré na ação de execução proposta 

por BSBIOS Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A (Processo n. 

016/1.14.0004944-8), em trâmite no juízo suscitado; na qual se pretende a 

satisfação de créditos consubstanciados em mútuos fi rmados com as empresas 

ora suscitantes. Nesses autos, após o deferimento da adjudicação de imóveis para 

o pagamento da dívida, a Fazenda Nacional teria formulado pedido para assegurar 
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a preferência dos créditos tributários com relação aos demais, pleito que não 

restou atendido pelo juízo estadual, com a determinação do prosseguimento da 

adjudicação dos bens imóveis penhorados.

Acrescenta que a Fazenda Nacional, por sua vez, ajuizou medida cautelar 

fi scal (Processo n. 5000818-91.2016.4.04.7133) no Juízo Federal da 2ª Unidade 

Avançada de Atendimento em Ijuí da 3ª Vara de Santo Angêlo - RS, com o 

objetivo de decretar a indisponibilidade das empresas Cotrijuí, Cotriexport e 

mais três outras, até o limite de satisfação da dívida, para assegurar a utilidade 

das execuções fi scais em trâmite contra referidas pessoas jurídicas, que seriam 

grupo econômico de fato e estariam adotando atos fraudulentos para se evadir 

do pagamento devido ao erário.

Justifi ca o manejo do presente meio aos seguintes argumentos, verbis (fl s. 6/8):

1.4. Conclusão: existência de confl ito de competência

Como se viu acima, existe ação cautelar fi scal em trâmite perante a 2a 

UAA da 3a Vara Federal de Santo Ângelo/RS e ação de Execução em trâmite 

perante a MM 2a Vara Cível do Foro da Comarca de Ijuí/RS.

Ambas as demandas, em certo ponto, possuem como objeto os 

seguintes bens imóveis: (i) Matrícula n. 79 do Registro de Imóveis de São 

Francisco de Assis/RS; (ii) Matrícula n. 6.379 do Registro de Imóveis de 

Ajuricaba/RS; (iii) Matrícula n. 25 do Registro de Imóveis de Ijuí/RS; (iv) 

Matrícula n. 5.438 do Registro de Imóveis de São Francisco de Assis/RS; 

(v) Matrícula n. 9.485 do Registro de Imóveis de Tenente Portela/RS; (vi) 

Matrícula n. 4.036 do Registro de Imóveis de Erval Seco/RS; (vii) Matrícula n. 

26.895 do Registro de Imóveis de Ijuí/RS; (viii) Matrícula n. 1.576 do Registro 

de Imóveis de Tenente Portela/RS; (ix) Matrícula n. 5.142 do Registro de 

Imóveis de Catuípe/RS; e, (x) Matrícula n. 466 do Registro de Imóveis de 

Roque Gonzales/RS.

A ação cautelar fi scal, em trâmite perante a Justiça Federal, pretende 

sejam os bens resguardados para satisfação de créditos fiscais, sob 

alegada superioridade hierárquica, nos termos do artigo 189 do Código 

Tributário Nacional. Já a ação de execução, em trâmite perante a Justiça 

Estadual, deferiu a adjudicação de bens imóveis gravados com cláusula de 

indisponibilidade objeto da decisão liminar proferida nos autos da ação 

cautelar fi scal.

Tratam-se, à toda evidência, de decisões confl itantes, que demonstram a 

existência de confl ito de competência. Isso porque há confl ito de competência 

quando dois ou mais juízes se dão por competentes, conforme disposto no 

artigo 66 do CPC [...]

Com efeito, considerando o andamento das duas ações - de um lado a 

ação cautelar fi scal n. 5000818-91.2016.4.04.7133, tendente a resguardar 
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patrimônio para satisfação de crédito tributário, e de outro, a ação de 

execução n. 016/1.04.0004944-8, que visa satisfazer o crédito da empresa 

Bsbios - claramente ocorrerão (como já ocorreu) decisões confl itantes entre 

si, o que não pode ser admitido, sob pena de grave afronta à segurança 

jurídica.

Destarte, na medida em que cada Juízo recebeu sua determinada ação, 

e vem determinando o prosseguimento dos feitos, inclusive proferindo 

decisões conflitantes entre si - uma determina a indisponibilidade de 

bens imóveis, e outra defere a adjudicação sobre estes bens ao arrepio 

da indisponibilidade gravada nas matrículas - tem-se está perfeitamente 

demonstrado o confl ito de competência.

Veja-se que dois Juízos - um da Justiça Federal e outro da Justiça Estadual 

- estão determinando o prosseguimento do processo que está aos seus 

cuidados, ou seja, ambos estão exercendo a jurisdição sobre os mesmos 

bens (imóveis acima arrolados).

Assim sendo, imperioso se faz que esse confl ito seja dirimido, para que 

apenas um seja declarado competente e possa julgar as causas de forma 

similar e sem qualquer confl ito. [grifo nosso].

Defende, por fi m, que a competência para o julgamento dos alegados feitos 

em trâmite seria da justiça federal, invocando a Súmula 150/STF.

Em seu pedido liminar, requer “seja determinado o imediato sobrestamento 

das ações objeto do presente confl ito de competência, sendo designado o Juízo 

da 2ª UAA da 3ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS para dirimir eventuais pedidos 

de tutela de urgência” (fl . 11).

Feito preparado (fl s. 13/14), com representação regular.

É o relatório.

Em que pesem os argumentos do suscitante, é certo que o Código de Processo 

Civil em vigor delimita, taxativamente, as hipóteses de confl ito de competência, 

quais sejam:

Art. 66. Há confl ito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um 

ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou 

separação de processos.

A presente hipótese, até pelo caráter antecipatório de que se reveste, não 

se ajusta a nenhuma dessas situações previstas no ordenamento, pelo que, por 

enquanto, não há confl ito a ser dirimido.
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Com efeito, no caso ora examinado, há, apenas, a manifestação do juízo 

suscitado pelo prosseguimento da adjudicação realizada nos autos da execução 

promovida pelo particular. De outro lado, na ação cautelar ajuizada pela União, o 

juízo federal determinou a indisponibilidade de diversos bens das empresas até 

o limite de R$ 403.389.862,03. Demais disso, não houve pedido expresso do ente 

público para ingressar no feito cível, mas apenas, como já relatado, pedido de 

vista e carga dos autos.

Enfi m, quanto à falta de divergência explícita entre os Juízos envolvidos, veja-

se o que se deliberou no seguinte precedente:

Processual Civil. Agravo regimental no conflito de competência. 

Inexistência de confl ito positivo.

1. Na espécie, não há falar em confl ito positivo de competência. Isso 

porque, para caracterizar-se o confl ito de competência, é indispensável 

a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem 

competentes ou incompetentes para processar e julgar a “mesma 

demanda” (AgRg no CC 113.767/DF, Corte Especial, Rel. Min. Castro Meira, 

DJe de 14.10.2011), ou seja, para a confi guração de confl ito, positivo ou 

negativo, é necessário que duas ou mais autoridades judiciárias, de esferas 

diversas, declarem-se competentes ou incompetentes para apreciar e julgar 

o “mesmo feito”, ou que incida a prática de atos processuais “na mesma 

causa”, por mais de um juiz (AgRg no CC 120.584/GO, 2ª Seção, Rel. Min. 

Massami Uyeda, DJe de 1º.8.2012).

Assim, em síntese, “se não há, na acepção processual disposta no art. 

115, inc. I, do CPC, a declaração de competência para julgar a mesma causa, 

emanada de dois ou mais juízos, notadamente por imperar a necessidade 

de se estar diante de causa única, inexiste confl ito positivo de competência” 

(CC 88.718/RJ, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 8.11.2007). No 

mesmo sentido: AgRg no CC 121.226/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe de 2.4.2013; AgRg no CC 128.148/RJ, 2ª Seção, Rel. 

Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16.10.2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no CC 131.534/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 

Seção, DJe 01/04/2014)

Ademais, há meio processual adequado para atacar o acórdão e as decisões, 

contra os quais se insurge a parte suscitante.

Por estas razões, e com fundamentos na Súmula 568 do STJ e no art. 955, 

parágrafo único, do CPC, não conheço do presente confl ito de competência.

Em consequência, fi ca prejudicada a análise do pedido de liminar.

Custas pela parte suscitante, já recolhidas.

Publique-se.
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Na espécie, a decisão do juízo estadual tido como suscitado se deu em 

execução promovida por particular na qual se determinou o prosseguimento 

da adjudicação realizada naqueles autos, antes mesmo do ajuizamento da 

noticiada ação cautelar. De outro lado, na medida cautelar fiscal ajuizada 

pela Fazenda Nacional, o juízo federal indicado como suscitante determinou 

a indisponibilidade de diversos bens das empresas até o limite de R$ 

403.389.862,03. Assim, não há falar em conflito de competência, mas de 

decisões emanadas do juízo estadual e do juízo federal no âmbito de suas 

respectivas jurisdições.

Isso porque, “se não há, na acepção processual disposta no art. 115, inc. I, 

do CPC, a declaração de competência para julgar a mesma causa, emanada de 

dois ou mais juízos, notadamente por imperar a necessidade de se estar diante 

de causa única, inexiste confl ito positivo de competência” (CC 88.718/RJ, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ 08/11/2007, p. 158).

Ademais, ao contrário do que afi rma a parte agravante, inexiste pedido de 

ingresso nos autos da execução do particular formulado pela União, mas apenas 

notícia de vista e carga dos autos.

Por fi m, “o confl ito de competência, segundo entendimento remansoso 

da jurisprudência e da doutrina, tem sua cognição restrita à defi nição do juízo 

apto a prestar a jurisdição em determinado processo, consubstanciando tal 

limite respeito ao princípio constitucional do juiz natural, não podendo este 

incidente processual ser utilizado como sucedâneo recursal ou para se obter, 

por via transversa, a análise da controvérsia estabelecida no processo do qual se 

originou” (QO na PET no CC 140.456/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte 

Especial, DJe 05/11/2018).

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

É o voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 151.550-CE (2017/0066826-0)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Suscitante: Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF
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Suscitado: Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Estado do 

Ceará

Suscitado: Juízo Federal da 22ª Vara Cível da Seção Judiciária do Estado 

de São Paulo

Suscitado: Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal

Suscitado: Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 

Pernambuco

Interes.: Ministério Público Federal

Interes.: Departamento Municipal de Protecao e Defesa dos Direitos do 

Consumidor

Advogado: Antônio Airton do Vale Melo e outro(s) - CE011073

Interes.: Ordem dos Advogados do Brasil Conselho Federal

Advogado: Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior e outro(s) - DF016275

Interes.: Gerencia de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/PE

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Confl ito de competência. 

Ações civis públicas. Irresignação contra a supressão da franquia 

mínima de bagagem, no transporte aéreo. Resolução 400/2016, da 

ANAC. Causa de pedir comum. Art. 109, I, da CF/88. Competência 

da Justiça Federal. Conexão entre os quatro feitos. Tema de grande 

repercussão social. Necessidade de julgamento uniforme para a 

questão. Princípio da segurança jurídica. Prevenção. Art. 2º, parágrafo 

único, da Lei 7.347/85. Aplicação. Precedentes. Art. 55, § 3º, do 

CPC/2015. Reexame, no confl ito de competência, do mérito das 

decisões proferidas pelo juízo designado para, em caráter provisório, 

apreciar medidas urgentes. Impossibilidade. Confl ito conhecido, para 

declarar competente o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária 

do Ceará.

I. Cuida-se de Confl ito de Competência suscitado pela Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC, em razão do ajuizamento de 

quatro Ações Civis Públicas contra a autarquia, com a pretensão de 

afastar a supressão da franquia mínima de bagagem, a ser despachada 

pelas companhias aéreas, implementada com a entrada em vigor da 

Resolução 400, de 13/12/2016, da referida agência reguladora, sob o 
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fundamento da existência de conexão entre os feitos e a fi m de evitar 

decisões confl itantes sobre a matéria.

II. Conflito conhecido, porquanto se trata de controvérsia 

instaurada entre Juízes vinculados a Tribunais distintos, a teor do que 

preceitua o art. 105, I, d, da Constituição da República.

III. O fato de ser a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC 

– cuja natureza jurídica é de autarquia federal de regime especial – ré, 

nos feitos, atrai a competência da Justiça Federal para processar e 

julgar os processos, a teor do disposto no art. 109, I, da CF/88.

IV. Nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 

e do art. 55, § 3º, do CPC/2015, há necessidade de reunião dos 

processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa 

de pedir, assim como daqueles feitos em que possa haver risco de 

prolação de decisões confl itantes ou contraditórias, caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles, em homenagem ao 

postulado da segurança jurídica.

V. No caso, conclui-se pela existência de conexão entre 

os feitos, pois, apesar de o pedido formulado nas duas primeiras 

Ações Civis Públicas, de n. 0816363-41.2016.4.05.8100 e 0810187-

28.2016.4.05.8300, ser mais abrangente, todos os quatro feitos têm a 

mesma causa de pedir, relacionada à insurgência contra a supressão 

da franquia mínima de bagagem, a ser despachada pelas companhias 

aéreas, determinada pela Resolução 400/2016, da ANAC, que se 

pretende afastar.

VI. No presente caso, impõe-se o julgamento conjunto das 

Ações Civis Públicas em tela, uma vez que a norma incidente sobre o 

transporte aéreo de bagagens é única, para todos os consumidores do 

país, revelando a abrangência nacional da controvérsia e sua grande 

repercussão social, recomendando-se o julgamento uniforme da 

questão, a fi m de se evitar instabilidade nas decisões judiciais e afronta 

ao princípio da segurança jurídica.

VII. Na forma da jurisprudência, “em se tratando de ações 

civis públicas intentadas em juízos diferentes, contendo, porém, 

fundamentos idênticos ou assemelhados, com causa de pedir e pedido 

iguais, deve ser fi xado como foro competente para processar e julgar 

todas as ações, pelo fenômeno da prevenção, o juízo a quem foi 
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distribuído a primeira ação” (STJ, CC 22.693/DF, Rel. Ministro José 

Delgado, Primeira Seção, DJU de 19/04/99).

VIII. Mais recentemente, a Primeira Seção do STJ entendeu, 

em consonância com o disposto no art. 5º, § 3º, da Lei 4.717/65 (Lei 

da Ação Popular), que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do 

juízo para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra 

as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos, orientação aplicável, 

mutatis mutandis, ao caso dos autos (STJ, CC 145.918/DF, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 17/05/2017).

IX. Interpretando o parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 

– que dispõe que “a propositura da ação prevenirá a jurisdição do 

juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a 

mesma causa de pedir ou o mesmo objeto” –, o Superior Tribunal de 

Justiça tem orientação no sentido de que, “havendo na Lei de Ação 

Civil Pública norma específi ca acerca da conexão, competência e 

prevenção, é ela que deve ser aplicada para a ação civil pública. Logo, o 

citado parágrafo substitui as regras que no CPC defi nem a prevenção 

(artigos 106 e 219)” (STJ, CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 05/12/2013).

X. A primeira Ação Civil Pública ajuizada, de n. 0816363-

41.2016.4.05.8100, foi distribuída à 10ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Ceará, às 14:30h do dia 20/12/2016, anteriormente às 

demais três Ações Civis Públicas, de forma a fi rmar a prevenção do 

Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará para processar 

e julgar todas as Ações Civis Públicas que possuam a mesma causa 

de pedir ou o mesmo objeto, em face da aplicação do disposto no art. 

2º, parágrafo único, da Lei 7.347/85, norma de caráter especial, que 

prevalece sobre a geral, na forma da jurisprudência do STJ, e no art. 

55, § 3º, do CPC/2015;

XI. A remessa, em 30/01/2017, da segunda Ação Civil Pública 

0810187-28.2016.4.05.8300 – ajuizada no dia 20/12/2016, às 16:57h, 

na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e ainda não 

sentenciada –, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, em 

face da conexão com outra Ação Civil Pública ali distribuída em 

20/12/2016, às 14:30h, deu-se antes da prolação da sentença, em 

10/03/2017, no primeiro feito distribuído. Ainda que se aplicasse, no 

caso, a Súmula 235/STJ, a prevenção, em relação às terceira e quarta 
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Ações Civis Públicas distribuídas, dar-se-ia em relação à aludida 

segunda Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300, ainda 

não sentenciada, pelo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária 

do Ceará. De qualquer sorte, ao julgar situação análoga, na qual a 

controvérsia tinha abrangência nacional – como no caso –, a Primeira 

Seção do STJ afastou a aplicação da Súmula 235/STJ, mesmo quando, 

no Juízo prevento, a lide já havia sido julgada: “Conforme enunciado 

Sumular 235/STJ ‘A conexão não determina a reunião dos processos, 

se um deles já foi julgado’. Porém, se o confl ito decorre de regra 

de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), como no 

presente caso, não há restrição a seu conhecimento após prolatada a 

sentença, desde que não haja trânsito em julgado” (STJ, CC 126.601/

MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 

05/12/2013).

XII. Mesmo na hipótese de se afastar a conexão da primeira Ação 

Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 em relação às demais, nos 

termos do art. 55, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 235/STJ, por nela já 

ter sido prolatada sentença, em 10/03/2017, justifi ca-se a prevenção do 

Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará pela distribuição 

da segunda Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 à 9ª Vara 

Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em 20/12/2016, às 16:57h, 

posteriormente encaminhada, em 30/01/2017, à 10ª Vara Federal 

da Seção Judiciária do Ceará, anteriormente às terceira e quarta 

Ações Civis Públicas, de n. 0000752-93.2017.4.01.3400 e 0002138-

55.2017.4.03.6100, distribuídas em 11/01/2017 e em 07/03/2017, 

respectivamente, em face da disposição do art. 55, § 3º, do CPC/2015, 

a fi m de evitar decisões confl itantes e insegurança social e jurídica.

XIII. Em face da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo 

único, da Lei 7.347/85 à hipótese em exame, norma de caráter especial, 

que prevalece sobre a geral, na forma da jurisprudência do STJ, e no 

art. 55, § 3º, do CPC/2015, encontra-se prevento o Juízo Federal da 

10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará para processar e julgar todas 

as Ações Civis Públicas que possuam a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto, em face de sua prevenção.

XIV. Descabimento, em sede de Confl ito de Competência, de 

reexame do mérito das decisões proferidas pelo Juízo designado para 

apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes. Precedentes.
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XV. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo 

Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

ACÓRDÃO

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

prosseguindo no julgamento acordam os Ministros da Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, por maioria, conhecer do confl ito e declarar 

competente o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, 

o primeiro suscitado, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, vencido o 

Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, 

Herman Benjamin (voto-vista) e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Og 

Fernandes.

Brasília (DF), 24 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 20.5.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Confl ito de Competência, 

suscitado pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, a fi m de que se 

declare a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará competente para julgar 

as Ações Civis Públicas 0000752-93.2017.4.01.3400, em trâmite na 4ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e 0002138-55.2017.403.6100, 

em trâmite na 22ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, em razão 

da anterior distribuição da Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 à 

referida Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que teria o mesmo objeto e 

causa de pedir.

Alega a suscitante que:
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Tratam-se de quatro ações civis públicas que hoje tramitam em juízos vinculados 

a tribunais diversos, têm a mesma causa de pedir e versam sobre a Resolução 

400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que, entre outras normas, 

caracteriza o transporte de bagagem como contrato acessório oferecido pelo 

transportador aéreo.

A 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, julgando a ACP 0816363-

41.2016.4.05.8100, distribuída em 20.12.2016, proposta pelo Departamento 

Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, proferiu sentença 

pela qual declarou a inexistência de ilegalidades no ato editado pela ANAC.

A 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, no exame da ACP 0810187-

28.2016.4.05.8300, também distribuída em 20.12.2016, ajuizada pela Gerência 

de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/PE), reconheceu a prevenção e 

remeteu o feito para a referida 10ª Vara Federal do Ceará, sob o fundamento de que 

neste juízo a distribuição ocorrera horas antes.

A 4ª Vara do Distrito Federal, apreciando a ACP 752-93.2017.4.01.3400, distribuída 

em 11.1.2017, proposta pelo Conselho Federal da OAB, embora de início tenha 

reconhecido a competência da Vara Federal do Ceará, reconsiderou sua decisão 

e declarou-se competente para julgar a demanda, sem ter até a presente data 

proferido decisão.

Por fi m, a 22ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, apreciando 

a ACP 0002138-55.2017.4.03.6100, distribuída em 7.3.2017, proposta pelo Ministério 

Público Federal, deferiu liminar para suspender os artigos 13 e 14, § 2º, da Resolução 

400/2016 da ANAC.

(...)

Sustenta-se neste confl ito que a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, 

consoante o critério adotado no art. 59 do CPC e pelo art. 2º, parágrafo único, da Lei 

n. 7.347/85 (data da distribuição), é o juízo competente para processar e julgar as 

duas ações civis públicas que hoje tramitam na Justiça Federal do Distrito Federal e 

de São Paulo.

(...)

IV - Conhecimento do Confl ito: prevenção de decisões confl itantes Embora não 

se possa dizer que no caso haja explícita divergência entre os juízos citados nestes 

autos acerca da competência para processar as demandas, a jurisprudência do STJ 

abre a via do confl ito de competência quando este revelar-se como instrumento 

adequado à prevenção de decisões confl itantes. Nessa direção:

Conflito de competência. Ação falimentar. Dívida ativa da União. 

Redução do quantum debeatur. Incompetência absoluta do juízo estadual, 

nos termos do art. 187 do CTN e do art. 29 da Lei 6.830/1980.

1. Dá-se Conflito de Competência: a) se os juízes se declararem 

competentes (positivo) ou incompetentes (negativo) para processar a 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

110

mesma demanda; ou b) se entre eles houver controvérsia acerca da reunião 

ou da separação de processos (art. 115 do CPC).

2. O STJ tem interpretado de forma extensiva a norma do art. 115 do CPC, 

apreciando Conflitos de Competência quando verificada a existência de 

decisões confl itantes proferidas por juízes distintos.

3. Hipótese em que o Juízo da 2ª Vara de Recuperação de Empresas 

e Falências de Fortaleza apreciou e acolheu, em Ação de Falência, as 

impugnações aos créditos tributários da Fazenda Pública, reduzindo-os.

4. São inconfundíveis a competência para classificação dos créditos, 

na Ação Falimentar, e para a defi nição do an e do quantum debeatur em 

matéria tributária.

5. Ao defi nir o montante do crédito da Fazenda Pública, o juízo falimentar 

usurpou competência privativa do juízo da Execução Fiscal (art. 187 do CTN 

e art. 29 da Lei 6.830/1980).

6. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 9ª 

Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará. (CC 110.465/CE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.8.2010, DJe 1.2.2011)

(...)

O caso dos autos atrai essa diretriz, sendo concreto o risco de agravamento do 

confl ito, porque: 1) se a Justiça Federal de Pernambuco reconhece a prevenção do 

juízo do Ceará, a Justiça Federal no Distrito Federal a nega; e 2) se a Justiça Federal no 

Ceará não vê ilegalidades no ato da ANAC, a Justiça Federal em São Paulo as vê.

V - Conhecimento do Confl ito: inexequibilidade de decisões contraditórias em 

ACP

O STJ entende que “os efeitos e a efi cácia da sentença não estão circunscritos a 

lindes geográfi cos [...] levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e 

a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC 

e 93 e 103, CDC)” (Recurso Especial Repetitivo n. 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão).

Tal orientação, reiterada pela mais recente jurisprudência da Corte Especial, aplica-

se ao caso dos autos porque, aqui, o objeto da controvérsia é uma resolução que 

dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo em todo o território nacional, de 

modo que a solução do caso deve ser única, sob pena de desorientar-se gravemente o 

setor de aviação civil brasileiro.

VI - Conexão entre as três ações

As três ações em trâmite no Ceará, São Paulo e Distrito Federal têm causas de pedir 

idênticas e, a rigor, também iguais pedidos, o que segundo o artigo 55 do CPC/2015 

as torna conexas.
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As demandas partem, todas, do mesmo quadro fático – a transformação do 

transporte de bagagem em contrato acessório pela Resolução 400/2016 –, o que lhes 

dá a mesma causa de pedir.

De outro lado, embora os requerimentos feitos nas petições iniciais às vezes 

indiquem dispositivos diversos da resolução, percebe-se facilmente pela leitura das 

decisões proferidas no Ceará e em São Paulo – que enquadram as postulações nos 

artigos corretos –, assim como no pedido formulado e ainda não apreciado no 

Distrito Federal, que há inequívoca identidade de pedidos entre as três demandas:

(...)

Tratando-se de ações conexas, impõe-se o julgamento conjunto pelo juízo 

prevento, que é aquele para quem a demanda foi primeiramente distribuída, o que no 

caso ocorreu com a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.

VII - Inaplicabilidade do § 1º do art. 55 do CPC e da Súmula 235/STJ – Precedente 

da 1ª Seção

É verdade que a ACP n. 0816363-41.2016.4.05.8100 já foi sentenciada pela Justiça 

Federal do Ceará.

Ocorre que o § 1º do art. 55 do CPC e a Súmula 235/STJ – que afastam a conexão 

quando um dos processos já foi julgado – não se aplicam no caso.

E isso, por duas razões.

Em primeiro lugar, conforme demonstram os documentos anexos, a 9ª 

Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, na apreciação da ACP n. 0810187-

28.2016.4.05.8300, reconheceu a conexão e declinou de sua competência em favor da 

10ª Vara do Ceará. Dessa forma, a ACP originada em Pernambuco, agora em trâmite 

no Ceará por prevenção, atrai a competência para o juízo cearense, pois ainda não foi 

decidida e foi distribuída em 20.12.2016, antes, portanto, da data em que distribuídas 

as ações do Distrito Federal e de São Paulo: 11.1.2017 e 7.3.2017, respectivamente.

Em segundo lugar, em caso análogo ao presente por todos os ângulos, a 1ª 

Seção do STJ, no CC n. 126.601/MG, Relator Min. Mauro Campbell, j. 27.11.2013, 

DJe 5.12.2013, decidiu que o microssistema das ações coletivas afasta a Súmula 

235/STJ em caso ação coletiva decidida com abrangência nacional, caso em 

que o juízo em que distribuída a primeira demanda torna-se absolutamente 

competente:

(...)

A base desse precedente é o art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85, que 

assim dispõe:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e 

julgar a causa.
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Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para 

todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de 

pedir ou o mesmo objeto.

Conjugando-se o preceito com a orientação adotada pela 1ª Seção, tem-se 

que a Vara Federal do Ceará é absolutamente competente para julgar as ações civis 

públicas que foram posteriormente ajuizadas, ainda que já tenha prolatado sentença 

no caso.

VIII - Pedido subsidiário: declaração de competência da 4ª Vara do Distrito Federal

Se, na apreciação deste conflito, o STJ entender que a sentença proferida 

pela Vara Federal do Ceará impede a reunião das ações nesse juízo, pede-se 

subsidiariamente que se declare competente a 4ª Vara do Distrito Federal para 

julgar a ação que atualmente tramita na Vara Federal de São Paulo.

A ACP proposta no Distrito Federal tem inequívoca conexão com a que tramita 

em São Paulo, pois em ambas pede-se a declaração de nulidade do artigo 13 da 

Resolução 400/2016, a fi m de que permaneçam vigentes, na expressão do MPF, 

“as regras anteriores de franquia de bagagem despachada”, ou, na expressão da 

OAB, “a franquia prevista na Portaria n. 676/GC-5/2000 (e alterações posteriores), 

do Comando da Aeronáutica, e nas Normas de Serviços Aéreos Internacionais 

(NOSAI) de números CT-011 (regulamentação de bagagem por peça), CT-013 

(regulamentação de bagagem por peso), TP-005 (tarifas de excesso de bagagem 

por peça), e TP-024 (tarifa de excesso de bagagem por peso), atualmente em 

vigor”.

Assim, conexas essas duas demandas, seja pela causa de pedir, seja pelo 

pedido, e não havendo sentença em nenhum desses dois casos, deve-se declarar 

a competência da 4ª Vara do Distrito Federal para julgar, além da ACP 752-

93.2017.4.01.3400, que nesse juízo já está sendo examinada, também a ACP 

0002138-55.2017.403.6100, em trâmite na 22ª Vara Cível Federal de São Paulo, 

pois a distribuição, no primeiro caso, deu-se em 11.1.2017, ao passo que, no 

segundo, em 7.3.2017.

IX - Pedido de decisão liminar de sobrestamento

O confl ito apontado nestes autos é causa de grave insegurança jurídica para os 

agentes que transitam no sistema de prestação de serviços aéreos.

Ao contrário do que se pode de início pensar, as regras da Resolução 400 não 

surpreendem o mercado, mas a sua suspensão é que o faz.

E isso porque a Resolução 400 foi publicada em 14 de dezembro de 2016, 

para entrar em vigor apenas 90 dias depois. Esse prazo foi concedido para que as 

companhias aéreas adotassem uma série de medidas de adaptação de sistema e 

de estratégia comercial; assim como para que a ANAC preparasse sua equipe para 

acompanhar a implementação da norma, envolvendo-se com a divulgação das 

novas regras.
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Tudo isso que foi feito agora se encontra ameaçado, porque o MPF, que 

acompanhou a elaboração da resolução no âmbito da ANAC, somente impugnou 

o ato às vésperas de sua entrada em vigor, isto é, quase 90 dias após publicação, 

desmontando toda uma organização em curso.

(...)

Por todas essas razões, torna-se cabível a providência prevista no art. 955 do CPC, 

no sentido de que o relator determine, até que seja julgado o confl ito, o sobrestamento 

da ACP 0002138-55.2017.403.6100, em trâmite na 22ª Vara Cível Federal de São 

Paulo, designando-se para decidir os pleitos urgentes formulados nessa ação o juízo 

da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará; ou, pede-se subsidiariamente, a 4ª 

Vara do Distrito Federal.

Os mesmos motivos tornam imprescindível que o Relator suspenda a liminar 

deferida da ACP 0002138-55.2017.403.6100, porquanto proferida por juízo 

incompetente e capaz de agravar o quadro de instabilidade judicial (fl s. 2/18e).

Por fi m, requer a ANAC “a) na forma do artigo 955 do CPC, o liminar 

sobrestamento da ACP 0002138-55.2017.403.6100, em trâmite na 22ª Vara 

Cível Federal de São Paulo, designando-se o juízo da 10ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Ceará para decidir os pleitos urgentes formulados nessa ação; ou, 

se esse não for o entendimento, que seja designada, também na forma do art. 

955, a 4ª Vara do Distrito Federal, para decidir os pedidos urgentes; b) também 

por liminar decisão monocrática, a suspensão dos efeitos da liminar deferida na 

ACP 0002138-55.2017.403.6100, porquanto proferida por juízo incompetente; 

c) ao fi nal, a declaração de competência da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Ceará, ou, subsidiariamente, da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, para julgar a ACP 0002138-55.2017.403.6100, com a anulação 

dos atos decisórios até agora proferidos na referida ação” (fl . 19e).

Distribuídos os autos ao Ministro Francisco Falcão, Sua Excelência 

declarou-se suspeito para autuar no feito, com fundamento no art. 145, § 1º, do 

CPC/2015 e no art. 272 do RISTJ (fl . 224e), razão pela qual os autos foram a 

mim redistribuídos (fl . 228e).

Vislumbrando, em príncípio, a possibilidade de conexão entre os feitos, 

assim como a possibilidade de decisões confl itantes, designei, com fundamento 

nos arts. 55, 59 e 955 do CPC/2015 e 196 do RISTJ, o Juízo Federal da 10ª 

Vara da Seção Judiciária do Ceará, para resolver, em caráter provisório, as 

medidas urgentes, determinando a suspensão dos feitos de números 0000752-

93.2017.4.01.3400, em curso na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, 0002138-55.2017.403.6100, em trâmite na 22ª Vara Federal da 
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Subseção Judiciária de São Paulo, e 0810187-28.2016.4.05.8300, em curso na 

10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, até o julgamento do presente 

Confl ito de Competência.

O Juízo Federal da 22ª Vara da Subseção Judiciária de São Paulo prestou 

informações, asseverando, in verbis:

De fato, na Ação Civil Pública autuada sob o n. 0002138-55.2017.403.6100 

distribuída a esta 22ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, 

objetiva-se a suspensão dos artigos 13 e 14º § 2º da Resolução 400/2016, 

enquanto na Ação Civil Pública n. 0816363-41.2016.4.05.8100, em tramite perante 

a 10ª Vara Federal do Ceará, objetiva-se a suspensão dos artigos 3º, 4º § 2º, 9º, 11 e 

19, da Resolução 400/2016.

Assim, em se tratando de pedidos para suspensão de diferentes artigos da 

mesma Resolução 400/2016, este juízo concluiu pela inocorrência de prevenção, 

passando a analisar a tutela de urgência requerida (fl s. 265/266e).

Consta, a fl s. 290/301e, ofício do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção 

Judiciária do Ceará, comunicando a prolação de decisão no feito de n. 0805454-

03.2017.4.05.8100 (Pedido Incidental de Tutela de Urgência), nos seguintes 

termos, em sua parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento na competência conferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no CC 151.550/CE para decidir sobre medidas de urgência 

requeridas no âmbito dos processos 0002138-55.2017.4.03.6100, da 22ª Vara 

Federal da Seção Judiciária de São Paulo, 0000752-93.2017.4.01.3400, em 

curso na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e 0810187-

28.2016.4.05.8300, da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, defi ro o pedido 

de tutela de urgência da ANAC para, apreciando o pedido de reconsideração 

da decisão liminar proferida no processo n. 0002138-55.2017.4.03.6100, veiculado 

como requerimento de tutela de urgência incidental ao processo de n. 0816363-

41.2016.4.05.8100, determinar o levantamento da suspensão da vigência dos artigos 

13 e 14, § 2º, da Resolução n. 400/2016 da ANAC, ordenada em liminar concedida 

no processo n. 0002138-55.2017.4.03.6100, restabelecendo a vigência integral do 

referido ato normativo até o julgamento fi nal do Confl ito de Competência n. 151.550/

CE pelo Superior Tribunal de Justiça (fl . 301e).

A fl. 304e, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

formulou pedido de reconsideração da decisão desta Relatora, que designara 

o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará para, em caráter 

provisório, decidir questões urgentes, requerendo, ainda, que se torne sem efeito 

a decisão proferida pelo referido Juízo, que revogou a decisão liminar deferida 
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pelo Juízo Federal da 22ª Vara da Subseção Judiciária de São Paulo, nos autos da 

Ação Civil Pública 0002138-55.2017.403.6100.

O pedido de reconsideração foi indeferido (fls. 359/369e), sob o 

fundamento de que, na decisão de fl s. 257/262e, houve apenas a designação 

do Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará para resolver, em 

caráter provisório, as medidas urgentes, determinando-se, ainda, a suspensão 

das Ações Civis Públicas de números 0000752-93.2017.4.01.3400, 0002138-

55.2017.403.6100 e 0810187-28.2016.4.05.8300, até o julgamento do presente 

Confl ito de Competência, em consonância com o disposto nos arts. 55, 59 e 955 

do CPC/2015 e 196 do RISTJ.

Assinalou-se, ainda, no referido decisum, que a tutela de urgência, deferida 

pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, deve ser impugnada 

pela via recursal própria, uma vez que é descabido, em sede de Confl ito de 

Competência, o reexame do mérito das decisões proferidas pelo Juízo designado 

para apreciar as medidas urgentes, em caráter provisório.

A fl . 374e, consta certidão da Coordenadoria da Primeira Seção, atestando 

o decurso do prazo para prestar informações.

O Ministério Público Federal, a fls. 376/390, manifesta-se pelo 

conhecimento do Confl ito de Competência entre os Juízos da 9ª Vara Federal 

da Seção Judiciária de Pernambuco, da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal e da 22ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, 

devendo as Ações Civis Públicas, distribuídas em Pernambuco e São Paulo, ser 

remetidas ao Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Como visto do relatório, 

trata-se de Conflito de Competência suscitado pela Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, em razão do ajuizamento de quatro Ações Civis 

Públicas contra a autarquia, com a pretensão de afastar a supressão da franquia 

mínima de bagagem, a ser despachada pelas companhias aéreas, implementada 

com a entrada em vigor da Resolução 400, de 13/12/2016, da referida agência 

reguladora, sob o fundamento da existência de conexão entre os feitos e a fi m de 

se evitar decisões confl itantes sobre a matéria.
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Conheço do Confl ito, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre 

Juízes vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o art. 105, I, d, da 

Constituição da República.

As Ações Civis Públicas em tela, todas distribuídas na vigência do 

CPC/2015, são as seguintes:

a) Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 (fl s. 92/106e), proposta 

pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 

PROCON contra a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, distribuída 

à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, em 20/12/2016, às 14:30h, (fl . 

200e), com sentença proferida em 10/03/2017 (fl s. 117/132e).

b) Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 (fl s. 161/175e), movida 

pela Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/PE contra 

a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, distribuída, em 20/12/2016, às 

16:57h, à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e, posteriormente, 

encaminhada, em 30/01/2017 (fl s. 200/204e), à 10ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Ceará, em face da conexão com o feito anterior, de número 

0816363-41.2016.4.05.8100, em curso na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Ceará, distribuído horas antes, no dia 20/12/2016 (fl . 200e).

c) Ação Civil Pública 0000752-93.2017.4.01.3400 (fl s. 135/155e), ajuizada 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB contra a 

mesma autarquia, distribuída à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, em 11/01/2017 (fl . 159e).

d) Ação Civil Pública 0002138-55.2017.4.03.6100 (fl s. 23/41e), proposta 

pelo Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Aviação Civil - 

ANAC, distribuída à 22ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo (fl . 72e), 

em 07/03/2017 (fl . 23e).

Figurando a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC – cuja natureza 

jurídica é de autarquia federal de regime especial – como ré, nos quatro feitos, a 

competência para processar e julgar os processos é da Justiça Federal, a teor do 

disposto no art. 109, I, da CF/88.

Passo, a seguir, à análise da conexão entre as quatro mencionadas Ações 

Civis Públicas.

Os arts. 54 e 55 do CPC/2015 e 2º da 7.347/85 assim estabelecem:

Art. 54. A competência relativa poderá modifi car-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção.
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Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se 

um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunid os para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões confl itantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles.

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a 

causa.

Parágrafo único.  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas 

as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto.

Depreende-se, dos referidos dispositivos legais, a necessidade de reunião 

dos processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir, assim como daqueles feitos em que possa haver risco de prolação de 

decisões confl itantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo 

sem conexão entre eles, em homenagem ao postulado da segurança jurídica.

É certo que o princípio constitucional da segurança jurídica tem, como 

corolário, a estabilização das relações sociais, para, nos termos do preâmbulo 

da Constituição Federal de 1988, “assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 

e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífi ca das controvérsias”.

A propósito do tema, destaca-se a lição de Humberto Ávila (in Segurança 

Jurídica, Entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário, 2ª ed., 

p. 132):

A segurança jurídica é muitas vezes associada à própria ideia de Direito, 

independentemente de sua positivação em determinado ordenamento jurídico. 

Nessa linha de raciocínio, por exemplo, Radbruch, embora afi rme, primeiramente, 
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que a ideia central do Direito é a justiça (Gerechtigkeit), constata, depois, que a 

segurança jurídica (Rechtssicherheit), a segurança do Direito (Sicherheit des Rechts) 

e a conformidade a fi ns (Zweckmässigkeit) também compõe o seu núcleo. (...) A 

segurança jurídica, nessa acepção, é um valor que, ao lado da justiça e da paz 

social, inspira qualquer ordenamento jurídico no seu conjunto (...).

Da inicial na Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100, ajuizada 

contra a ANAC e distribuída, em primeiro lugar, em 20/12/2016, às 14:30h, 

à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, cumpre destacar o seguinte 

excerto, que demonstra que tinha ela, como causa de pedir, a insurgência contra 

a nova determinação da Resolução 400/2016, da ANAC, que caracteriza, como 

serviço acessório, o custo do transporte de bagagem, afastando, assim, a franquia 

mínima de bagagem, a ser despachada pelas companhias aéreas:

§ 2º do art. 4º – O valor fi nal a ser pago será acrescido de eventuais serviços 

opcionais contratados ativamente (regra opt-in) pelo consumidor no processo de 

comercialização da passagem aérea.

O dispositivo acima (§ 2º do art. 4º) trata especifi camente da possibilidade de se 

inserir como serviço acessório o custo no transporte da bagagem, que pelas regras 

atuais permite ao passageiro o transporte de 23Kg, em território nacional e duas 

malas de 32 Kg em voos internacionais sem custo extra, além da bagagem de 

mão não superior a 5Kg.

Mantida a regulação nos termos acima passaria o consumidor a custear as 

despesas com o transporte de sua bagagem, resultando em elevação signifi cativa no 

preço fi nal do serviço de transporte, convertendo-se em prática abusiva capitulada 

no art. 39, incisos V e X do Código de Defesa do Consumidor.

A presente interpretação se dá em razão da incerteza decorrente da nova 

regulação, considerando a ausência de elementos técnicos produzidos pela ANAC 

que indiquem ao consumidor algum tipo de benefício ou garantia da melhoria da 

qualidade dos serviços e ainda de qualquer economia.

Referido entendimento se fortalece em razão das informações do 

Superintendente da ANAC ao declarar a imprensa “que não existem garantias 

para que os preços seja reduzidos, diante da existência de outros fatores, como a 

grave crise econômica que atinge o Brasil e a alta do dólar frente ao Real.”.

Cremos que existem argumentos sólidos e juridicamente consistentes para afastar 

a medida de forma imediata por meio da competente ação, porquanto a tese de 

adequação a realidade internacional que está associada às viagens de baixo custo 

(low cost), em que as bagagens são cobradas em separado, defi nitivamente não 

se aplica às companhias aéreas brasileiras, a exemplo entre uma viagem nesse 

padrão custar em média 30 euros, enquanto uma ponte aérea entre o Rio de 

Janeiro e São Paulo tem o valor médio de R$300,00.
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Na questão pertinente à essência do transporte de pessoas no sentido de que as 

bagagens estejam incluídas no valor total do contrato, com a invocação ao princípio 

da gravitação jurídica, onde o acessório segue o principal.

Nessa seara ao dispor sobre o negócio, o art. 730 do Código Civil diz que pelo 

contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de 

um lugar para outro, pessoas ou coisas. Consequentemente a responsabilidade 

do transportador, inclui não só a integralidade do passageiro, também a da sua 

bagagem, consoante regra insculpida no art. 734 do citado diploma substantivo 

civil, senão vejamos:

Art. 734 - O transportador responde pelos danos causados às pessoas 

transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula 

qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Pela regra acima, percebemos de solar clareza da inexistência de dois contratos, 

porquanto há somente um negócio jurídico que se traduz no transporte de pessoas 

que tem como consequência a obrigação de prestação acessória do transporte da 

bagagem, não se dissociando um do outro, por mera resolução que se propõe a 

alterar usos e costumes prestigiados por legislação específi ca (Lei 8.078/90) (fl s. 

164/166e).

O pedido formulado na referida exordial da primeira Ação Civil Pública 

tem o seguinte teor:

São essas as razões pelas quais o promovente, invocando os áureos e doutos 

suplementos de Vossa Excelência confi am, esperam e requerem:

1 - que seja concedida na forma do art. 300 do novo CPC a medida liminar 

inaudita altera pars, a fim de determinar que a ANAC suspenda a eficácia dos 

dispositivos acima citados, oriundos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 

2016, quais sejam: art. 3º; § 2º do art. 4º; art. 9º; art. 11 e art. 19, todos da referida 

Resolução n. 400; obstando-se assim os seus refl exos para os consumidores;

2 - que a ANAC ofi cie as Companhias aéreas nesse sentido, abstendo-se de 

operar segundo o regramento contido nos citados dispositivos ora atacados;

3 - Que ao final seja julgada totalmente procedente a presente Ação, no 

sentido de determinar a ANAC a revogação dos dispositivos ora atacados ante os 

argumentos aqui relatados (fl s. 172/173e).

Conquanto equivocada a indicação dos dispositivos legais da Resolução 

400/2016, da ANAC, que passaram a disciplinar o transporte de bagagem 

como contrato acessório oferecido pelo transportador aéreo, da leitura da inicial 

depreende-se a irresignação do autor contra a possibilidade da cobrança, “como serviço 

acessório, o custo no transporte da bagagem”, sob a alegação de que “mantida a regulação 
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nos termos acima passaria o consumidor a custear as despesas com o transporte de sua 

bagagem, resultando em elevação signifi cativa no preço do serviço de transporte, 

convertendo-se em prática abusiva capitulada no art. 39, incisos V e X do Código de 

Defesa do Consumidor” (fl . 165e).

Com efeito, a falta de correta indicação da norma, na parte fi nal do pedido 

inicial, não vincula a compreensão do Juiz acerca da insurgência da parte, uma 

vez que, consoante a jurisprudência do STJ, “o pedido deduzido na demanda 

é revelado a partir da interpretação lógico-sistemática do conteúdo da petição 

inicial. Precedentes” (STJ, REsp 1.307.131/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe de 15/04/2013).

Como ressaltam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (in 

Comentários ao Código de Processo Civil, I, p. 168), “é certo que o juiz continua 

com o poder de aplicar o direito ao caso concreto, inclusive invocando normas 

jurídicas não invocadas pelas partes”, à luz do princípio iura novit curia.

Nesse sentido, destaca-se trecho do voto do Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, no AgInt no AREsp 788.638/SP, de sua relatoria, julgado pela 

Terceira Turma do STJ e publicado no DJe de 15/08/2017, no sentido de que “o 

juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, podendo 

apreciar livremente o pedido, fundamentando sua decisão nos dispositivos legais 

que entender pertinentes ao caso. É o famoso princípio iura novit curia”.

Como se destacou, na inicial da mencionada primeira Ação Civil Pública 

0816363-41.2016.4.05.8100, requer o autor a suspensão da efi cácia dos arts. 3º, 

4º, § 2º, 9º, 11 e 19 da Resolução 400, de 14/03/2017, da ANAC, alegando, dentre 

outros fundamentos, que “o dispositivo acima (§ 2º do art. 4º) trata especifi camente da 

possibilidade de inserir como serviço acessório o custo no transporte da bagagem, que 

pelas regras atuais permite ao passageiro o transporte de 23 Kg, em território nacional 

e duas malas de 32 Kg em voos internacionais sem custo extra, além da bagagem 

de mão não superior a 5 Kg”, defendendo, ainda, que, “mantida a regulação nos 

termos acima passaria o consumidor a custear as despesas com o transporte de sua 

bagagem, resultando em elevação signifi cativa no preço fi nal do serviço de transporte, 

convertendo-se em prática abusiva capitulada no art. 39, incisos V e X do Código de 

Defesa do Consumidor” (fl . 96e).

Em relação ao mencionado art. 4º, § 2º, da Resolução 400/2016, da 

ANAC, a sentença prolatada no aludido feito, ao julgar improcedente o pedido, 

assim foi fundamentada, fazendo a adequação dos fatos ou da causa de pedir 

às normas pertinentes, ou seja, aos arts. 13 a 15 da Resolução 400/2016, da 

ANAC, e 731 e 734 do Código Civil:
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Também se impugna o § 2º do art. 4º da Resolução, que dispõe:

Art. 4º (...)

§ 2º O valor final a ser pago será acrescido de eventuais serviços 

opcionais contratados ativamente (regra opt-in) pelo consumidor no 

processo de comercialização da passagem aérea.

Cabe destacar que, apesar de a parte autora fazer alusão, em objeção ao referido 

dispositivo, à desregulamentação da franquia de bagagem despachada, artigo e 

parágrafo não tratam da matéria, que está regulada nos arts. 13 a 15 da Resolução. 

Sendo assim, o dispositivo nada mais faz do que disciplinar o atendimento ao 

dever de informação por parte do fornecedor, devendo ser entendido com o 

objetivo de evitar que sejam embutidos, sem a manifestação ativa e direta do 

consumidor, serviços ou itens extras no valor fi nal a ser pago.

Deve-se ponderar que a mera desregulamentação da franquia de bagagem 

despachada, por si só, não representa violação a direitos do consumidor ou concessão 

de vantagem excessiva ao fornecedor. Tratando-se o transporte aéreo de pessoas, 

além de um serviço de interesse público, de uma atividade empresarial, ainda que 

exaustivamente regulada pelo Poder Público, deve proporcionar lucro às pessoas 

jurídicas que exploram essa atividade, de modo que quaisquer custos que venham 

a ser impostos à sociedade empresária devem ser repassados para o consumidor no 

preço fi nal do produto ou serviço, do contrário a companhia aérea sofrerá prejuízos, 

o que ao longo do tempo inviabilizará a continuidade de seus serviços e a sua própria 

existência.

Sendo assim, na realidade atual, ainda que o passageiro não se utilize de toda 

a franquia de bagagem oferecida nos voos domésticos ou internacionais, ele 

suporta, no preço fi nal pago pelo serviço, o custo do serviço meramente posto à 

sua disposição. Em uma análise mais acurada, portanto, trata-se de verdadeira 

desvantagem imposta a esse consumidor, que, atualmente, não tem à sua disposição 

a opção de tarifa mais barata para o caso de viajar sem bagagem despachada ou 

com bagagem em peso e quantidade inferiores à franquia estabelecida. Em nome de 

uma uniformidade que, a princípio, parece proteger o consumidor, todos pagam por 

um limite que nem todos usufruem - segundo estudos da ANAC, mencionados em sua 

manifestação, a realidade é que a média de bagagem despachada por passageiro é 

inferior a 12 kg.

Isso não impede certamente que eventuais abusos possam ocorrer em decorrência 

de fenômenos como a cartelização de preços, por exemplo, que deverão ser 

apropriadamente coibidos caso aconteçam - a sua ocorrência nesse tocante pode 

se dar independentemente do fator pertinente ao limite estabelecido para franquia 

de bagagem. Também por outro lado isso não necessariamente irá redundar em 

redução imediata de preços para o consumidor, que, em uma ordem econômica 

com base no capitalismo, depende de fatores complexos além desse mero aspecto 

de que se trata, mas sem dúvida o favorecimento da livre concorrência, que é um 
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dos princípios de nossa ordem econômica e que a desregulamentação nesse tocante 

proporciona, estimula a abertura ao ingresso de novos atores no mercado, o que 

aumentará a oferta e ampliará a concorrência, trazendo inequívocos benefícios ao 

consumidor, se não imediatamente, seguramente a médio ou longo prazo.

A desregulamentação permitirá, ao menos, em um curto prazo, o fornecimento, 

pelas companhias aéreas, de tarifas mais baratas a passageiros que desejem viajar 

sem ou com pouca bagagem despachada, sem que esses consumidores tenham 

que arcar com os custos de uma franquia que não pretendem utilizar. Também 

não representa necessariamente o fim das franquias de bagagem despachada 

concedidas aos passageiros, que podem continuar a ser oferecidas pelas companhias 

aéreas dentre as opções tarifárias à disposição dos passageiros.

Há que se ressaltar que a obrigação de transportar a bagagem, prevista na 

legislação civil para os contratos de transporte de pessoas em geral (art. 734), não 

obriga o transportador a levar toda e qualquer bagagem ou em qualquer quantidade 

ou peso. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, “o contrato de transporte constitui 

típico contrato de adesão, que é uma categoria de contrato em que as partes 

não discutem amplamente as suas cláusulas, como acontece no tipo tradicional. 

(...) No contrato de transporte há também um regulamento previamente 

estabelecido pelo transportador, com base em normas legais, ao qual o passageiro 

adere ou não. Quem toma um ônibus, ou qualquer outro meio de transporte, 

tacitamente celebra um contrato de adesão com a empresa transportadora. Com 

o pagamento da passagem, o transportado adere ao regulamento da empresa. 

Esta, implicitamente, assume a obrigação de conduzi-lo ao seu destino, são e 

salvo” (Direito civil brasileiro, vol. 3: contratos e atos unilaterais, 12a ed., São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 480/481). Sendo assim, é legítimo que o transportador, atendendo 

às normas legais e regulamentares, estipule as condições em que a prestação do 

serviço se dará, não havendo, nesse ponto, nenhuma ofensa à lei nessa faculdade. No 

caso do transporte aéreo, a própria Resolução 400/2016 da ANAC estabelece em seu 

art. 14 uma franquia de bagagem de mão de 10 (dez) quilos, o que, em uma primeira 

análise, atende ao disposto na lei civil e respeita as especifi cidades típicas do contrato 

de transporte aéreo de pessoas.

Não ignorando tais peculiaridades, o próprio Código Civil, ao estabelecer suas 

normas gerais, contemplou a incidência das normas específi cas para transportes 

exercidos em virtude de autorização, concessão ou permissão, como é o caso do 

transporte aéreo:

Art. 731. O transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou 

concessão, rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido 

naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código (fl s.128/130e).

Como se verifi ca das peças do processo, a fl s. 176e e 200/204e, a inicial 

da segunda Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300, ajuizada contra 
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a ANAC e distribuída, em 20/12/2016, às 16:57h, à 9ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Pernambuco, também tem, como causa de pedir, entre outras, a 

insurgência contra a alteração regulatória da Resolução 400/2016, da ANAC, 

de conferir, ao serviço de transporte de bagagem, a condição de obrigação 

acessória, impondo, ao consumidor, pagamento adicional de preço a ele relativo. 

Em 30/01/2017 – antes, pois, da prolação da sentença, na primeira Ação Civil 

Pública 0816363-41.2016.4.05.8100, pelo Juízo da 10ª Vara Federal do Ceará, 

em 10/03/2017 (fl s. 117/132e) – o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária 

reconheceu a conexão entre os dois primeiros feitos e determinou a remessa da 

segunda Ação Civil Pública ao Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do 

Ceará (fl s. 200/204e).

Por sua vez, a petição inicial da Ação Civil Pública 0000752-

93.2017.4.01.3400, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil em face Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em curso na 4ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, também tem, como causa 

de pedir, a irresignação contra a supressão da franquia mínima de bagagem, a ser 

despachada pelas companhias aéreas, com o seguintes pedido:

(i) Receber a presente Ação Civil Pública, em todo os seus termos, para regular 

processamento e julgamento, nos termos da Lei Federal n. 7.347/1985 e do 

Código de Processo Civil;

(ii) Liminarmente, inaudita altera pars, suspender a efi cácia do artigo 13, ‘caput’, 

do § 1º do art. 15 e do art. 45, da Resolução n. 400/2016 da ANAC, determinando, 

de consequência, que a demandada se abstenha de autorizar a cobrança por 

bagagem despachada dentro da franquia prevista na Portaria n. 676/GC-5/2000 

(e alterações posteriores), do Comando da Aeronáutica, e das Normas de Serviços 

Aéreos Internacionais (NOSAI) de números CT-011 (regulamentação de bagagem 

por peça), CT-013 (regulamentação de bagagem por peso), TP-005 (tarifas de 

excesso de bagagem por peça), e TP-024 (tarifa de excesso de bagagem por peso), 

atualmente em vigor, até o ulterior deliberação de V. Exa.;

(...)

(v) Ao fi nal, julgar totalmente procedente o pedido para confi rmar a tutela de 

urgência/liminar suso requerida e, anular o art. 13, ‘caput’, o § 1º do art. 15 e o art. 

45, ambos da Resolução n. 400/2016, editada pela ANAC, determinando-se, de 

conseqüência, que se abstenha de autorizar, sem a contrapartida de efetiva 

diminuição do valor da tarifa de passagem, a cobrança por bagagem despachada 

dentro da franquia prevista na Portaria n. 676/GC-5/2000 (e alterações posteriores), 

do Comando da Aeronáutica, e nas Normas de Serviços Aéreos Internacionais 

(NOSAI) de números CT-011 (regulamentação de bagagem por peça), CT-013 
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(regulamentação de bagagem por peso), TP-005 (tarifas de excesso de bagagem 

por peça), e TP-024 (tarifa de excesso de bagagem por peso), atualmente em vigor 

(fl s. 154/155e).

A exordial da Ação Civil Pública 0002138-55.2017.403.6100 – ajuizada 

pelo Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Aviação Civil 

- ANAC, perante o Juízo Federal da Subseção Judiciária de São Paulo – 

igualmente registra, como causa de pedir, o inconformismo com a supressão da 

franquia mínima de bagagem, a ser despachada pelas companhias aéreas, com o 

seguinte pedido:

(i) declarar a nulidade do artigo 13 da Resolução n. 400/2016, permanecendo 

vigente as regras anteriores de franquia de bagagem despachada e

(ii) condenar à ANAC a esclarecer como se dará a restrição do peso e conteúdo 

da bagagem de mão permitida pelo artigo 14, § 2o da mencionada Resolução (fl . 

80e).

Os arts. 13, 14 e 15 da Resolução 400, de 13/12/2016, da Agência Nacional 

de Aviação Civil - ANAC, assim estabelecem:

Art. 13. O transporte de bagagem despachada confi gurará contrato acessório 

oferecido pelo transportador.

§ 1º A bagagem despachada poderá sofrer restrições, nos termos desta Resolução 

e de outras normas atinentes à segurança da aviação civil.

§ 2º As regras referentes ao transporte de bagagem despachada, ainda que 

realizado por mais de um transportador, deverão ser uniformes para cada trecho 

contratado.

Art. 14. O transportador deverá permitir uma franquia mínima de 10 (dez) quilos 

de bagagem de mão por passageiro de acordo com as dimensões e a quantidade de 

peças defi nidas no contrato de transporte.

§ 1º Considera-se bagagem de mão aquela transportada na cabine, sob a 

responsabilidade do passageiro.

§ 2º O transportador poderá restringir o peso e o conteúdo da bagagem de mão 

por motivo de segurança ou de capacidade da aeronave.

Art. 15. O transportador deverá informar aos usuários quais bagagens serão 

submetidas a procedimentos especiais de despacho, em razão de suas condições de 

manuseio ou de suas dimensões.

§ 1º As bagagens que não se enquadrarem nas regras estabelecidas pelo 

transportador, conforme o caput deste artigo, poderão ser recusadas ou submetidas 

a contrato de transporte de carga.
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§ 2º O transporte de carga e de animais deverá observar regime de contratação e 

procedimento de despacho próprios.

Nesse contexto, conclui-se pela existência de conexão entre os feitos, 

pois, apesar de o pedido formulado nas duas primeiras Ações Civis Públicas, 

de n. 0816363-41.2016.4.05.8100 e 0810187-28.2016.4.05.8300, ser mais 

abrangente, todos os quatro feitos têm a mesma causa de pedir, relacionada à 

insurgência contra a supressão da franquia mínima de bagagem, a ser despachada 

pelas companhias aéreas, determinada pela Resolução 400/2016, da ANAC, que 

se pretende afastar.

Os pedidos, nas quatro Ações Civis Públicas, são similares, postulando 

afastar, inclusive, a supressão da franquia mínima de bagagem, apesar da 

equivocada indicação de dispositivos da Resolução 400/2016, da ANAC, na 

primeira ação distribuída, na qual a sentença aplicou o direito pertinente aos 

fatos e fundamentos do pedido.

Ainda que assim não fosse, o parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 

e o art. 55 do CPC/2015 exigem, para a conexão, que, nos feitos, seja comum o 

pedido ou a causa de pedir, como ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery:

Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em 

apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo 

duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na 

primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota 

(contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, 

inadimplemento), seja diferente (in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. 

RT, p. 338).

E, ainda que conexão não houvesse, as Ações Civis Públicas devem ser 

reunidas no mesmo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, para 

evitar decisões confl itantes, na forma do art. 55, § 3º, do CPC/2015, fi xando-

se a prevenção de acordo com o art. 59 do mesmo diploma processual, que 

estabelece que “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”.

Interpretando o parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 – que dispõe 

que “a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 

ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto” –, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido 
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de que, “havendo na Lei de Ação Civil Pública norma específi ca acerca da conexão, 

competência e prevenção, é ela que deve ser aplicada para a ação civil pública. Logo, o 

citado parágrafo substitui as regras que no CPC defi nem a prevenção (artigos 106 e 

219)” (STJ, CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 

Seção, DJe de 05/12/2013).

Corroborando o aludido entendimento, confiram-se os seguintes 

precedentes:

Conflito de competência. Ações civis públicas ajuizadas contra a União e 

o Inep. Modificação do edital do Enem. Conexão. Reunião para julgamento 

conjunto. Tutela de interesse de âmbito nacional. Artigo 2º da Lei n. 7.347/85.

1. Havendo causa de modifi cação da competência relativa decorrente de conexão, 

mediante requerimento de qualquer das partes, esta Corte Superior tem admitido a 

suscitação de confl ito para a reunião das ações propostas em separado, a fi m de que 

sejam decididas conjuntamente (simultaneus processus) e não sejam proferidas 

decisões divergentes, em observância aos princípios da economia processual e da 

segurança jurídica.

2. A tutela coletiva de interesses individuais homogêneos de âmbito nacional 

atribui à sentença a mesma eficácia, de modo a proteger o direito em sua 

integralidade, fi cando o juízo onde foi ajuizada a primeira ação prevento para as 

ações conexas em que detiver competência, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, 

da Lei n. 7.347/85.

3. Ajuizadas seis ações civis públicas e uma ação cautelar preparatória visando 

à tutela coletiva de interesse de amplitude nacional, em que se pretende a alteração 

da norma (edital) que rege a relação jurídica do grupo de participantes do Enem com 

a União e o Inep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, impõe-se 

ordenar a reunião das ações conexas propostas em separado, a fi m de que sejam 

decididas simultaneamente pelo juízo federal prevento.

4. Conflito conhecido para determinar a reunião das ações civis públicas 

e da medida cautelar preparatória para julgamento conjunto perante o Juízo 

Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, onde foi ajuizada 

a primeira ação (STJ, CC 115.532/MA, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira 

Seção, DJe de 09/05/2011).

Processual Civil. Ações  civis públicas propostas em juízos diferentes, com a 

pretensão de anular atos relativos ao procedimento de privatização das empresas 

públicas federais ligadas ao Sistema Telebrás. Competência.

1. Em se tratando de ações civis públicas intentadas em juízos diferentes, contendo, 

porém, fundamentos idênticos ou assemelhados, com causa de pedir e pedido iguais, 

deve ser fi xado como foro competente para processar e julgar todas as ações, pelo 

fenômeno da prevenção, o juízo a quem foi distribuído a primeira ação.
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2. A interpretação das regras sublimadas pelo ordenamento jurídico deve 

homenagear a forma sistêmica de se compreender as mensagens postas pelo 

legislador nos dispositivos legais elaborados e impor efetiva segurança quando da 

aplicação das referidas regras positivadas.

3. As regras de competência para o processamento e julgamento das ações civis 

públicas devem fi xar princípios que evitem, ao serem decididos, situações confl itantes 

quando elas expressarem pretensão sobre determinado objeto, com base em 

fundamentos, causas de pedir e pedidos idênticos.

4. Confl ito, no caso, conhecido para determinar-se o Juízo Federal da 8ª Vara da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem foi distribuída a primeira ação visando 

a anular atos vinculados aos procedimentos licitatórios para a privatização das 

empresas públicas vinculadas ao sistema Telebrás, como sendo o competente 

para processar e julgar as ações civis públicas com o mesmo objeto, intentadas 

em juízos diferentes (STJ, CC 22.693/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, DJU de 19/04/99).

Sobre a mesma questão, confi ra-se, ainda:

Processual Civil. Confl ito positivo de competência. Ações civis públicas aforadas 

no Juízo Estadual e na Justiça Federal de Governador Valadares/MG. Rompimento 

da Barragem de Fundão em Mariana/MG. Fornecimento de água potável. Danos 

socioambientais. Rio Doce. Bem público pertencente à União. Competência 

da Justiça Federal. Foro competente. Situação de multiconfl ituosidade. Impactos 

regionais e nacional. Conexão entre as ações civis públicas objeto do confl ito e outras 

que tramitam na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG. Prevenção. Aplicação da 

regra estabelecida na Lei de Ação Civil Pública.

1. Confl ito de competência suscitado pela empresa Samarco Mineração S.A. 

em decorrência da tramitação de ações civis públicas aforadas na Justiça Estadual 

e na Justiça Federal de Governador Valadares/MG, com o objetivo de determinar a 

distribuição de água mineral à população valadarense, em virtude da poluição do 

Rio Doce ocasionada com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/

MG.

Ações civis públicas na Justiça Federal e Estadual de Governador Valadares/MG.

2. Conexão entre as ações civis públicas objeto do presente confl ito, uma vez que 

em ambas se pretende suprir a população valadarense com a distribuição de água 

potável, além de determinar o monitoramento da água do Rio Doce na localidade.

3. Existentes decisões confl itantes relativas à mesma causa de pedir e mesmo 

pedido, já proferidas na Justiça Estadual e na Justiça Federal de Governador 

Valadares/MG, mostra-se imperioso o julgamento conjunto das ações, para que se 

obtenha uniformidade e coerência na prestação jurisdicional, corolário da segurança 

jurídica. Precedentes.
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4. A competência cível da Justiça Federal é defi nida ratione personae, sendo 

pois de caráter absoluto.

5. Nos termos da Súmula 150/STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a 

existência de interesse jurídico que justifi que a presença no processo, da União, 

suas autarquias ou empresas públicas”.

6. Interesse da União na causa, na medida em que toda a questão perpassa pela 

degradação de bem público federal, qual seja, o Rio Doce, e suas consequências 

sociais e ambientais, além de que o acidente decorreu da exploração de atividade 

minerária, cuja outorga cabe à União.

7. A Justiça Federal é, pois, competente para conhecer e julgar demandas 

relacionadas aos impactos ambientais ocorridos e aos que ainda venham a 

ocorrer sobre o ecossistema do Rio Doce, sua foz e sobre a área costeira.

8. Reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento das 

ações civis públicas referidas no presente confl ito, cabe defi nir o foro competente 

para o seu julgamento.

Foro Competente (Belo Horizonte).

9. A problemática trazida nos autos deve ser analisada à luz do microssistema 

do processo coletivo, notadamente no que diz respeito à tutela de interesses difusos 

e metaindividuais, decorrentes todos eles de um único evento, qual seja, o desastre 

ambiental consistente no rompimento da barragem de Fundão, no dia 5 de novembro 

de 2015, ocorrido na unidade industrial de Germano, entre os distritos de Mariana e 

Ouro Preto (cerca de 100 km de Belo Horizonte).

10. Nos termos do art. 2º da Lei 7.347/85, o legislador atrelou dois critérios 

fi xadores ou determinativos de competência, sendo o primeiro o local do fato - 

que conduz à chamada competência “relativa”, prorrogável, porque fundada no 

critério território, estabelecida, geralmente, em função do interesse das partes; o 

outro - competência funcional - que leva à competência “absoluta”, improrrogável 

e inderrogável, porque fi rmada em razões de ordem pública, em que se prioriza a 

higidez do próprio processo.

11. A questão que se coloca como premente na hipótese, decorrente da tutela dos 

interesses difusos, caracterizados pela indeterminação dos sujeitos e indivisibilidade 

do objeto, é como se dará a fi xação do foro competente quando o dano vai além de 

uma circunscrição judiciária. Outra resposta não há, senão pela prevenção.

12. Muito embora o confl ito positivo de competência aqui erigido tenha se 

instaurado entre o Juízo estadual e o Juízo federal de Governador Valadares, há 

outras questões mais amplas a serem consideradas para que se possa defi nir, com 

a maior precisão possível, o foro federal em que devem ser julgadas as ações em 

comento.

13. Existente ação civil pública com escopo mais amplo (danos ambientais 

strito sensu e danos pessoais e patrimoniais), já em curso na 12ª Vara Federal de 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 129

Belo Horizonte-MG, na qual o Ministério Público Federal se habilitou, inclusive, 

como litisconsorte ativo (Processo n. 60017-58.2015.4.01.3800). Além dessa, 

tramitam na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte-MG a Ação Popular n. 0060441-

03.2015.04.01.3800 e a Ação Civil Pública n. 0069758-61.2015.4.01.3400, sendo 

partes nesta última a União Federal e outros em face da Samarco Mineração S.A. 

e outros.

14. Na Ação Civil Pública n. 0069758-61.2014.4.01.3400, observa-se que entre 

os pedidos formulados na inicial está a garantia de fornecimento de água à 

população dos Municípios que estão com abastecimento de água interrompido 

em função do rompimento da barragem, além da garantia de fornecimento de 

água para dessedentação dos animais nas áreas dos Municípios atingidos pelo 

rompimento das barragens.

15. Mostra-se caracterizada a relação de pertinência entre as ações civis públicas 

manejadas em Governador Valadares/MG, com vistas ao abastecimento de água 

potável à população local, com essa outra ação civil (n. 0069758-61.2014.4.01.3400) 

que tramita na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, cujo objeto é mais abrangente, 

englobando as primeiras, pois busca a garantia de fornecimento de água potável à 

população de todos os Municípios que tiveram o abastecimento interrompido em 

função da poluição do Rio Doce com a lama advinda do rompimento da barragem 

de Fundão.

16. Termo de transação e de ajustamento de conduta fi rmado entre a União, 

Samarco e outros, expressamente prevendo que as divergências de interpretação 

decorrentes do acordo serão submetidas ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Minas Gerais.

17. Dessas circunstâncias, observa-se que a 12ª Vara Federal da Secção Judiciária 

de Minas Gerais possui melhores condições de dirimir as controvérsias aqui postas, 

decorrentes do acidente ambiental de Mariana, pois além de ser a Capital de um 

dos Estados mais atingidos pela tragédia, já tem sob sua análise processos outros, 

visando não só a reparação ambiental stricto sensu, mas também a distribuição 

de água à população dos Municípios atingidos, entre outras providências, o que lhe 

propiciará, diante de uma visão macroscópica dos danos ocasionados pelo desastre 

ambiental do rompimento da barragem de Fundão e do conjunto de imposições 

judiciais já direcionadas à empresa Samarco, tomar medidas dotadas de mais 

efetividade, que não corram o risco de ser neutralizadas por outras decisões judiciais 

provenientes de juízos distintos, além de contemplar o maior número de atingidos.

Exceções à Regra Geral.

18. Há que se ressalvar, no entanto, as situações que envolvam aspectos 

estritamente humanos e econômicos da tragédia (tais como o ressarcimento 

patrimonial e moral de vítimas e familiares, combate a abuso de preços etc) ou 

mesmo abastecimento de água potável que exija soluções peculiares ou locais, 

as quais poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas, intentadas cada 

qual no foro de residência dos autores ou do dano. Nesses casos, devem ser 
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levadas em conta as circunstâncias particulares e individualizadas, decorrentes do 

acidente ambiental, sempre com base na garantia de acesso facilitado ao Poder 

Judiciário e da tutela mais ampla e irrestrita possível. Em tais situações, o foro 

de Belo Horizonte não deverá prevalecer, pois signifi caria óbice à facilitação do 

acesso à justiça, marco fundante do microssistema da ação civil pública.

19. Saliento que em outras ocasiões esta Corte de Justiça, valendo-se 

do microssistema do processo coletivo, aplicou a regra específica de prevenção 

estabelecida na Lei de Ação Civil Pública para defi nir o foro em que deveriam ser 

julgadas as ações coletivas. Precedentes.

Dispositivo.

20. Confl ito de competência a que se julga procedente para ratifi car a liminar 

proferida pela Ministra Laurita Vaz, no exercício da Presidência, e determinar 

a competência defi nitiva do Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Minas Gerais, em Belo Horizonte, para apreciar e julgar a causa, determinando a 

remessa da Ação Cautelar n. 0395595-67.2015.8.13.0105 e da Ação Civil Pública 

n. 0426085-72.2015, ambas em tramitação no Juízo de Direito da 7ª Vara Cível 

da Comarca de Governador Valadares/MG, e da Ação Civil Pública n. 9362-

43.2015.4.01.3813, em curso no Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária 

de Governador Valadares/MG, fi cando a critério do Juízo da 12ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Minas Gerais a convalidação dos atos até então praticados 

(STJ, CC 144.922/MG, Relator(a) Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal 

convocada do TRF/3ª Região), Primeira Seção, DJe de 09/08/2016).

Mais recentemente, a Primeira Seção do STJ entendeu, em consonância 

com o disposto no art. 5º, § 3º, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular), que 

a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que 

forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos 

fundamentos, orientação aplicável, mutatis mutandis, ao caso dos autos.

Confi ra-se a ementa do julgado:

Processual Civil. Confl ito positivo de competência entre Varas de regiões diversas 

da Justiça Federal. Ações populares propostas com o fim de suspender/anular 

nomeação e posse de Ministro-Chefe da Casa Civil. Identidade de partes e de objeto. 

Competência do juízo para o qual foi distribuída a primeira demanda. Art. 5º, § 3º, da 

Lei n. 4.717/65. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo da 22ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

1. Consigna-se, a princípio, que o presente confl ito de competência se refere, 

na origem, a ações populares propostas com o objetivo de verifi car a higidez, ou 

não, do ato de nomeação do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o cargo de 

Ministro-Chefe da Casa Civil.
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2. Cumpre mencionar, inicialmente, que não há se falar em perda de objeto 

do confl ito de competência (assim como alegada por alguns autores das vias 

populares em questão) pelo fato de o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva não mais 

ocupar o cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil. Isso porque, tratando-se, no caso, 

de ações populares, ainda que haja desistência do respectivo processamento 

na instância de origem, caberá ao Ministério Público assumir a titularidade da 

ação, tendo em vista o interesse público subjacente ao tema, na forma da Lei n. 

4.717/1964.

3. No caso, persiste o interesse - até por se tratar, como dito, de ações populares 

intentadas - quanto a saber sobre o alegado vício no ato de nomeação do Sr. Luiz 

Inácio Lula da Silva para ocupar o cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil. É que, por 

óbvio, se, ao fi nal, forem julgadas improcedentes ditas demandas, tal conclusão 

terá consequência direta sobre os efeitos do ato de nomeação, a fi m de qualifi cá-

lo como hígido ou não.

4. Com base nessas considerações, rejeita-se a preliminar de perda de objeto 

deste confl ito positivo de competência.

5. Segundo a jurisprudência fi rmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 

“a conexão das ações que, tramitando separadamente, podem gerar decisões 

contraditórias implica a reunião dos processos em unum et idem judex, in casu, 

ações populares e ação civil pública [...]” (CC 36.439/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Seção, julgado em 8/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 197).

6. Tratando-se de diversas ações populares, com identidade de causas de pedir e de 

objeto, as quais foram propostas com a fi nalidade de suspender/anular a nomeação 

e posse do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil, 

é competente o Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, na 

medida em que para essa unidade jurisdicional foi distribuída a demanda primeva.

7. Os documentos coligidos aos autos revelam acertada a tese que se coaduna 

com o disposto no art. 5º, § 3º, da Lei n. 4.717/65, determinando que a propositura da 

ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente 

intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos.

8. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 22ª Vara 

da Seção Judiciária do Distrito Federal. Fica prejudicado o exame dos agravos 

internos (STJ, CC 145.918/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 

17/05/2017).

Nesse diapasão, impõe-se o julgamento de todas as quatro Ações Civis 

Públicas em tela, pelo mesmo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do 

Ceará, uma vez que a norma incidente sobre o transporte aéreo de bagagens é 

única, para todos os consumidores do país, revelando a abrangência nacional da 

controvérsia e sua grande repercussão social, recomendando-se o julgamento 

uniforme da questão, a fi m de se evitar instabilidade nas decisões judiciais e 

afronta ao princípio da segurança jurídica.
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Conforme já assinalado, a Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 

foi distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, às 14:30h do 

dia 20/12/2016, enquanto a Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 

foi distribuída à 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, às 16:57h do dia 

20/12/2016.

Diante disso, em 30/01/2017 (fl . 203e), o Juízo Federal da 9ª Vara da 

Seção Judiciária de Pernambuco remeteu a Ação Civil Pública 0810187-

28.2016.4.05.8300 à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, onde tramita 

a Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100, em face do reconhecimento 

da conexão entre os feitos e da prevenção do Juízo, com o escopo de se evitar 

decisões confl itantes ou contraditórias, nos referidos processos (fl s. 200/204e).

Nesse contexto, o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará 

encontra-se prevento para apreciação das quatro Ações Civis Públicas em 

exame, com base nos seguintes fundamentos:

a) a primeira Ação Civil Pública ajuizada, de n. 0816363-41.2016.4.05.8100, 

foi distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, às 14:30h do dia 

20/12/2016, anteriormente às demais três Ações Civis Públicas, de forma a fi rmar 

a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará para 

processar e julgar todas as Ações Civis Públicas que possuam a mesma causa de 

pedir ou o mesmo objeto, em face da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo 

único, da Lei 7.347/85, norma de caráter especial, que prevalece sobre a geral, na 

forma da jurisprudência do STJ, e no art. 55, § 3º, do CPC/2015;

b) a remessa, em 30/01/2017, da segunda Ação Civil Pública 0810187-

28.2016.4.05.8300 – ajuizada no dia 20/12/2016, às 16:57h, na 9ª Vara Federal 

da Seção Judiciária de Pernambuco e ainda não sentenciada –, à 10ª Vara Federal 

da Seção Judiciária do Ceará, em face da conexão com outra Ação Civil Pública 

ali distribuída em 20/12/2016, às 14:30h, deu-se antes da prolação da sentença, 

em 10/03/2017, no primeiro feito distribuído. Ainda que se aplicasse, no caso, 

a Súmula 235/STJ, a prevenção, em relação às terceira e quarta Ações Civis 

Públicas distribuídas, dar-se-ia em relação à aludida segunda Ação Civil Pública 

0810187-28.2016.4.05.8300, ainda não sentenciada, pelo Juízo Federal da 10ª 

Vara da Seção Judiciária do Ceará. De qualquer sorte, ao julgar situação análoga, 

na qual a controvérsia tinha abrangência nacional – como no caso –, a Primeira 

Seção do STJ afastou a aplicação da Súmula 235/STJ, mesmo quando, no Juízo 

prevento, a lide já havia sido julgada: “Conforme enunciado Sumular 235/STJ ‘A 

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. Porém, se 
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o confl ito decorre de regra de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), como 

no presente caso, não há restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, desde 

que não haja trânsito em julgado” (STJ, CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 05/12/2013);

c) mesmo na hipótese de se afastar a conexão da primeira Ação Civil 

Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 em relação às demais, nos termos do art. 

55, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 235/STJ, por nela já ter sido prolatada 

sentença, em 10/03/2017, justifi ca-se a prevenção do Juízo Federal da 10ª 

Vara da Seção Judiciária do Ceará pela distribuição da segunda Ação Civil 

Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Pernambuco, em 20/12/2016, às 16:57h (fl . 200e), posteriormente encaminhada, 

em 30/01/2017, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, anteriormente 

às terceira e quarta Ações Civis Públicas, de n. 0000752-93.2017.4.01.3400 

e 0002138-55.2017.4.03.6100, distribuídas em 11/01/2017 (fl . 159e) e em 

07/03/2017 (fl . 23e), respectivamente, em face da disposição do art. 55, § 3º, do 

CPC/2015, a fi m de evitar decisões confl itantes e insegurança social e jurídica.

Desse modo, qualquer seja a tese adotada, não há como se afastar a 

prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

Por outro lado, ainda que se cogite a falta de legitimidade do Departamento 

Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON para defender os 

consumidores em âmbito nacional, a prolação de decisões antagônicas acerca do 

tema de fundo geraria instabilidade econômica e social e insegurança jurídica, 

razão pela qual impõe-se a reunião dos feitos, no Juízo Federal da 10ª Vara da 

Seção Judiciária do Ceará, em consonância com o disposto no art. 55, § 3º, do 

CPC/2015 e no art. 2º da Lei 7.347/95.

De fato, seria inadmissível a prolação de decisões conflitantes sobre 

o transporte aéreo de bagagens, citando-se, a título de exemplo, a eventual 

suspensão da indigitada Resolução tão somente para os consumidores de 

Fortaleza, mantida sua vigência para os demais consumidores do território 

nacional.

Registre-se, por fi m, que é descabido, em sede de Confl ito de Competência, 

o reexame do mérito das decisões proferidas pelo Juízo designado para apreciar 

as medidas urgentes, em caráter provisório.

Corroborando o aludido entendimento, destacam-se os seguintes 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis, por analogia, ao caso dos 

autos:
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Processual Civil. Agravo interno em conflito de competência entre Juízo 

Estadual e Juízo Federal. Enunciado Administrativo 03/STJ. Interesse jurídico 

da União afastado pela Justiça Federal. Impossibilidade de reexame da referida 

decisão pelo Juízo Estadual. Incidência Súmulas 150 e 254/STJ. Precedentes do 

STJ. Competência da Justiça Estadual.

1. O Juízo Federal expressamente reconheceu a ilegitimidade passiva da União 

em decisão não recorrida. Incidência, na espécie, dos princípios contidos nas 

Súmulas 150/STJ e 254/STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência 

de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas 

autarquias ou empresas públicas”; “A decisão do Juízo Federal que exclui da 

relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual”.

2. A questão referente ao mérito da decisão do Juízo Federal suscitado é matéria 

a ser impugnada em via recursal própria, sendo inviável o seu exame, no presente 

Confl ito de Competência.

3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no CC 145.109/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 21/09/2016).

Agravo interno no confl ito de competência. Sistema Financeiro de Habitação. 

Ação ordinária de indenização securitária. Inexistência de interesse jurídico da 

Caixa Econômica Federal. Reconhecimento pela Justiça Federal. Repetitivo. REsp 

n. 1.091.393/SC. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. Análise da matéria de mérito. 

Impossibilidade.

1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifi que a presença, no processo, da União, de suas autarquias ou empresas 

públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.

2. “O conflito positivo de competência não se presta para aferir a inteireza e 

legitimidade de deliberações dos juízos suscitados, nem para pronunciar sobre o 

acerto ou desacerto de decisões proferidas no âmbito das demandas que deram 

origem a sua instauração”. (AgRg no CC 130.677/ES, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/02/2014, DJe 17/02/2014)

3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no CC 147.313/PB, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 07/03/2017).

Em conclusão, diante da prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da 

Seção Judiciária do Ceará, declaro-o competente para apreciar as Ações Civis 

Públicas 0810187-28.2016.4.05.8300, 0000752-93.2017.4.01.3400 e 0002138-

55.2017.4.03.6100, nos termos do disposto no art. 2º da Lei 7.347/95.

Ante o exposto, conheço do presente Confl ito, para declarar a competência 

do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

Comunique-se aos Juízos suscitados.

É o voto.
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VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo e Processual Civil. Conflito de 

competência. Ações civis públicas. Irresignação contra a supressão 

da franquia mínima de bagagem, no transporte aéreo. Resolução 

400/2016, da Anac. Causa de pedir comum. Art. 109, I, da CF/1988. 

Competência da Justiça Federal. Conexão entre os quatro feitos. Tema 

de grande repercussão social. Necessidade de julgamento uniforme 

para a questão. Princípio da segurança jurídica. Prevenção. Art. 2º, 

parágrafo único, da Lei 7.347/1985. Aplicação. Precedentes. Art. 55, 

§ 3º, do CPC/2015. Confl ito conhecido, para declarar competente o 

Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

1. Trata-se de Confl ito de Competência suscitado pela Agência 

Nacional de Aviação Civil – Anac, a fi m de que se declare a 10ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará competente para julgar 

as Ações Civis Públicas 0000752-93.2017.4.01.3400, em trâmite na 

4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e 0002138-

55.2017.403.6100, em trâmite na 22ª Vara Federal da Subseção 

Judiciária de São Paulo, em razão da anterior distribuição da Ação 

Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 à referida Vara Federal da 

Seção Judiciária do Ceará, que teria o mesmo objeto e causa de pedir, 

sob o fundamento da existência de conexão entre os feitos e visando 

evitar decisões confl itantes sobre a matéria.

2. O ajuizamento das quatro Ações Civis Públicas tem a 

pretensão de afastar a supressão da franquia mínima de bagagem, a ser 

despachada pelas companhias aéreas, implementada com a entrada em 

vigor da Resolução 400, de 13/12/2016, da Anac.

3. A questão processual que sobeja é quanto à conexão entre os feitos e o 

fenômeno da prevenção. Acrescento – em obiter dictum e sem me manifestar 

acerca do mérito da demanda – que a matéria em debate possui a mais alta 

relevância social, seja pelo impacto direto sobre milhões de consumidores de 

transporte aéreo, sobretudo os mais pobres, seja pelo abandono, pela Anac, 

de sua missão de zelar, independente e intransigentemente, pelos sujeitos 

vulneráveis na relação de consumo. Tal falta de empenho, que precisa ser 

exposta e investigada, revela-se, por exemplo, quando a Agência, antes da 

autorização de cobrança por bagagem, afi rma que tal modifi cação profunda 

das regras aplicáveis ao setor ocorreria, não para benefi ciar as empresas 
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aéreas, mas para permitir redução do preço das passagens: viria, portanto, 

em favor dos consumidores. Hoje, passados vários meses, o que se vê é 

exatamente o contrário, com tarifas na estratosfera. Além disso, também 

se anunciou que os passageiros teriam condições de levar como bagagem 

de mão maletas com peso maior que o até então admitido, algo que, neste 

exato momento, vem sendo restringido pelas companhias aéreas, sob o 

olhar complacente da Anac. A rigor, o consumidor brasileiro de transporte 

aéreo está abandonado, não obstante a criação de uma Agência, aga pelo 

contribuinte, para precisamente equilibrar as relações de consumo nesse 

nicho importantíssimo do mercado.

4. Imperioso o julgamento conjunto das referidas Ações Civis 

Públicas em tela, uma vez que a norma incidente sobre o transporte 

aéreo de bagagens é única, para todos os consumidores do país, 

revelando a abrangência nacional da controvérsia e sua grande 

repercussão social, recomendando-se o julgamento uniforme da 

questão, com vistas a se evitar instabilidade nas decisões judiciais e 

afronta ao princípio da segurança jurídica.

5. Em análise às quatro Ações Civis Públicas em discussão, 

verifi ca-se que, apesar de as ACPs 0816363-41.2016.4.05.8100 e 

0810187-28.2016.4.05.8300 terem o pedido mais abrangente, todas 

elas têm a mesma causa de pedir, que dispõe sobre a insurgência contra 

a supressão da franquia mínima de bagagem, a ser despachada pelas 

companhias aéreas, determinada pela Resolução 400/2016, da Anac, 

que se pretende afastar.

6. Destarte, é de concluir-se pela subsunção do caso em tela 

ao parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 e do art. 55, § 3º, do 

CPC/2015, que estabelecem a necessidade de reunião dos processos, 

por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, 

assim como daqueles feitos em que possa haver risco de prolação de 

decisões confl itantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles, em homenagem ao postulado da 

segurança jurídica.

7. Conforme entendimento consolidado do STF, “em se tratando 

de ações civis públicas intentadas em juízos diferentes, contendo, 

porém, fundamentos idênticos ou assemelhados, com causa de pedir e 

pedido iguais, deve ser fi xado como foro competente para processar e 
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julgar todas as ações, pelo fenômeno da prevenção, o juízo a quem foi 

distribuído a primeira ação”.

8. Ademais, a jurisprudência do STJ fi xou-se recentemente no 

sentido de que, consoante o art. 5º, § 3º, da Lei 4.717/1965 (Lei da 

Ação Popular), a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 

para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as 

mesmas partes e sob os mesmos fundamentos, orientação aplicável ao 

caso dos autos, com as necessárias adaptações.

9. Outrossim, importante citar nos termos encartados no voto 

da Relatora, Ministra Assusete Magalhães, que, “Interpretando 

o parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 – que dispõe que ‘a 

propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou 

o mesmo objeto’ – , o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no 

sentido de que, ‘havendo na Lei de Ação Civil Pública norma específi ca 

acerca da conexão, competência e prevenção, é ela que deve ser aplicada 

para a ação civil pública. Logo, o citado parágrafo substitui as regras que 

no CPC defi nem a prevenção (artigos 106 e 219)’ (STJ, CC 126.601/

MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 

05/12/2013)”. Precedentes.

10. Abordadas as premissas acima, assiste razão à Relatora, 

Ministra Assusete Magalhães, quanto à imposição do julgamento 

de todas as quatro Ações Civis Públicas em comento pelo mesmo 

Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, conforme os 

fundamentos adequadamente abordados no voto apresentado que não 

sobejam maiores digressões, os quais aqui se reproduz: “X. A primeira 

Ação Civil Pública ajuizada, de n. 0816363-41.2016.4.05.8100, 

foi distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, às 

14:30h do dia 20/12/2016, anteriormente às demais três Ações Civis 

Públicas, de forma a fi rmar a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara 

da Seção Judiciária do Ceará para processar e julgar todas as Ações 

Civis Públicas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto, em face da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo único, 

da Lei 7.347/85, norma de caráter especial, que prevalece sobre 

a geral, na forma da jurisprudência do STJ, e no art. 55, § 3º, do 

CPC/2015; XI. A remessa, em 30/01/2017, da segunda Ação Civil 
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Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 – ajuizada no dia 20/12/2016, às 

16:57h, na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e ainda 

não sentenciada –, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, 

em face da conexão com outra Ação Civil Pública ali distribuída em 

20/12/2016, às 14:30h, deu-se antes da prolação da sentença, em 

10/03/2017, no primeiro feito distribuído. Ainda que se aplicasse, 

no caso, a Súmula 235/STJ, a prevenção, em relação às terceira e 

quarta Ações Civis Públicas distribuídas, dar-se-ia em relação à 

aludida segunda Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300, 

ainda não sentenciada, pelo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção 

Judiciária do Ceará. De qualquer sorte, ao julgar situação análoga, 

na qual a controvérsia tinha abrangência nacional – como no caso 

–, a Primeira Seção do STJ afastou a aplicação da Súmula 235/

STJ, mesmo quando, no Juízo prevento, a lide já havia sido julgada: 

‘Conforme enunciado Sumular 235/STJ ‘A conexão não determina a 

reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. Porém, se o confl ito 

decorre de regra de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), 

como no presente caso, não há restrição a seu conhecimento após 

prolatada a sentença, desde que não haja trânsito em julgado’ (STJ, 

CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 

Seção, DJe de 05/12/2013). XII. Mesmo na hipótese de se afastar a 

conexão da primeira Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 

em relação às demais, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC/2015 

e da Súmula 235/STJ, por nela já ter sido prolatada sentença, em 

10/03/2017, justifi ca-se a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da 

Seção Judiciária do Ceará pela distribuição da segunda Ação Civil 

Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 à 9ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Pernambuco, em 20/12/2016, às 16:57h, posteriormente 

encaminhada, em 30/01/2017, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Ceará, anteriormente às terceira e quarta Ações Civis Públicas, 

de n. 0000752-93.2017.4.01.3400 e 0002138-55.2017.4.03.6100, 

distribuídas em 11/01/2017 e em 07/03/2017, respectivamente, em 

face da disposição do art. 55, § 3º, do CPC/2015, a fi m de evitar 

decisões confl itantes e insegurança social e jurídica. XIII. Em face 

da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/85 

à hipótese em exame, norma de caráter especial, que prevalece sobre 

a geral, na forma da jurisprudência do STJ, e no art. 55, § 3º, do 
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CPC/2015, encontra-se prevento o Juízo Federal da 10ª Vara da 

Seção Judiciária do Ceará para processar e julgar todas as Ações Civis 

Públicas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, em 

face de sua prevenção”.

11. Acompanho a e. Relatora, Ministra Assusete Magalhães, 

para conhecer do presente Confl ito e declarar a competência do Juízo 

Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Confl ito de Competência 

suscitado pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, a fi m de que se 

declare a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará competente para julgar 

as Ações Civis Públicas 0000752-93.2017.4.01.3400, em trâmite na 4ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e 0002138-55.2017.403.6100, 

em trâmite na 22ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, em razão 

da anterior distribuição da Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 à 

referida Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que teria o mesmo objeto 

e causa de pedir, sob o fundamento da existência de conexão entre os feitos e 

visando evitar decisões confl itantes sobre a matéria.

O ajuizamento das quatro Ações Civis Públicas tem a pretensão de afastar 

a supressão da franquia mínima de bagagem, a ser despachada pelas companhias 

aéreas, implementada com a entrada em vigor da Resolução 400, de 13/12/2016, 

da ANAC.

A ANAC, nas razões do Confl ito de Competência, em síntese, sustenta:

“Tratam-se de quatro ações civis públicas que hoje tramitam em juízos 

vinculados a tribunais diversos, têm a mesma causa de pedir e versam sobre a 

Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que, entre outras 

normas, caracteriza o transporte de bagagem como contrato acessório oferecido 

pelo transportador aéreo.

A 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, julgando a ACP 0816363-

41.2016.4.05.8100, distribuída em 20.12.2016, proposta pelo Departamento 

Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, proferiu sentença 

pela qual declarou a inexistência de ilegalidades no ato editado pela ANAC.

A 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, no exame da ACP 0810187-

28.2016.4.05.8300, também distribuída em 20.12.2016, ajuizada pela Gerência 

de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/PE), reconheceu a prevenção e 

remeteu o feito para a referida 10ª Vara Federal do Ceará, sob o fundamento de que 

neste juízo a distribuição ocorrera horas antes.
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A 4ª Vara do Distrito Federal, apreciando a ACP 752-93.2017.4.01.3400, distribuída 

em 11.1.2017, proposta pelo Conselho Federal da OAB, embora de início tenha 

reconhecido a competência da Vara Federal do Ceará, reconsiderou sua decisão 

e declarou-se competente para julgar a demanda, sem ter até a presente data 

proferido decisão.

Por fi m, a 22ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, apreciando 

a ACP 0002138-55.2017.4.03.6100, distribuída em 7.3.2017, proposta pelo Ministério 

Público Federal, deferiu liminar para suspender os artigos 13 e 14, § 2º, da Resolução 

400/2016 da ANAC.

(...)

Sustenta-se neste confl ito que a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, 

consoante o critério adotado no art. 59 do CPC e pelo art. 2º, parágrafo único, da Lei 

n. 7.347/85 (data da distribuição), é o juízo competente para processar e julgar as 

duas ações civis públicas que hoje tramitam na Justiça Federal do Distrito Federal e 

de São Paulo.

Pugna a ANAC: “a) na forma do artigo 955 do CPC, o liminar 

sobrestamento da ACP 0002138-55.2017.403.6100, em trâmite na 22ª Vara 

Cível Federal de São Paulo, designando-se o juízo da 10ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Ceará para decidir os pleitos urgentes formulados nessa 

ação; ou, se esse não for o entendimento, que seja designada, também na forma 

do art. 955, a 4ª Vara do Distrito Federal, para decidir os pedidos urgentes; b) 

também por liminar decisão monocrática, a suspensão dos efeitos da liminar 

deferida na ACP 0002138-55.2017.403.6100, porquanto proferida por juízo 

incompetente; c) ao fi nal, a declaração de competência da 10ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Ceará, ou, subsidiariamente, da 4ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal, para julgar a ACP 0002138-55.2017.403.6100, 

com a anulação dos atos decisórios até agora proferidos na referida ação” (fl . 19, 

e-STJ).

A e. Relatora, Ministra Assusete Magalhães, votou pelo conhecimento do 

Confl ito de Competência, para declarar competente o Juízo Federal da 10ª Vara 

da Seção Judiciária do Ceará.

Em seu voto, bem enfatizou a e. Relatora:

Nesse contexto, o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará 

encontra-se prevento para apreciação das quatro Ações Civis Públicas em exame, 

com base nos seguintes fundamentos:

a) a primeira Ação Civil Pública ajuizada, de n. 0816363-41.2016.4.05.8100, 

foi distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, às 14:30h do dia 
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20/12/2016, anteriormente às demais três Ações Civis Públicas, de forma a fi rmar 

a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará para 

processar e julgar todas as Ações Civis Públicas que possuam a mesma causa de 

pedir ou o mesmo objeto, em face da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo 

único, da Lei 7.347/85, norma de caráter especial, que prevalece sobre a geral, na 

forma da jurisprudência do STJ, e no art. 55, § 3º, do CPC/2015;

b) a remessa, em 30/01/2017, da segunda Ação Civil Pública 0810187-

28.2016.4.05.8300 – ajuizada no dia 20/12/2016, às 16:57h, na 9ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Pernambuco e ainda não sentenciada –, à 10ª Vara Federal 

da Seção Judiciária do Ceará, em face da conexão com outra Ação Civil Pública 

ali distribuída em 20/12/2016, às 14:30h, deu-se antes da prolação da sentença, 

em 10/03/2017, no primeiro feito distribuído. Ainda que se aplicasse, no caso, a 

Súmula 235/STJ, a prevenção, em relação às terceira e quarta Ações Civis Públicas 

distribuídas, dar-se-ia em relação à aludida segunda Ação Civil Pública 0810187-

28.2016.4.05.8300, ainda não sentenciada, pelo Juízo Federal da 10ª Vara da 

Seção Judiciária do Ceará. De qualquer sorte, ao julgar situação análoga, na 

qual a controvérsia tinha abrangência nacional – como no caso –, a Primeira 

Seção do STJ afastou a aplicação da Súmula 235/STJ, mesmo quando, no Juízo 

prevento, a lide já havia sido julgada: “Conforme enunciado Sumular 235/STJ ‘A 

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. Porém, se 

o confl ito decorre de regra de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), como 

no presente caso, não há restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, 

desde que não haja trânsito em julgado” (STJ, CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 05/12/2013);

c) mesmo na hipótese de se afastar a conexão da primeira Ação Civil Pública 

0816363-41.2016.4.05.8100 em relação às demais, nos termos do art. 55, § 1º, 

do CPC/2015 e da Súmula 235/STJ, por nela já ter sido prolatada sentença, em 

10/03/2017, justifica-se a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção 

Judiciária do Ceará pela distribuição da segunda Ação Civil Pública 0810187-

28.2016.4.05.8300 à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em 

20/12/2016, às 16:57h (fl . 200e), posteriormente encaminhada, em 30/01/2017, 

à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, anteriormente às terceira e 

quarta Ações Civis Públicas, de n. 0000752-93.2017.4.01.3400 e 0002138-

55.2017.4.03.6100, distribuídas em 11/01/2017 (fl . 159e) e em 07/03/2017 (fl . 23e), 

respectivamente, em face da disposição do art. 55, § 3º, do CPC/2015, a fi m de 

evitar decisões confl itantes e insegurança social e jurídica.

Desse modo, qualquer seja a tese adotada, não há como se afastar a prevenção 

do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

Por outro lado, ainda que se cogite a falta de legitimidade do Departamento 

Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON para defender os 

consumidores em âmbito nacional, a prolação de decisões antagônicas acerca do 

tema de fundo geraria instabilidade econômica e social e insegurança jurídica, 
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razão pela qual impõe-se a reunião dos feitos, no Juízo Federal da 10ª Vara da 

Seção Judiciária do Ceará, em consonância com o disposto no art. 55, § 3º, do 

CPC/2015 e no art. 2º da Lei 7.347/95.

De fato, seria inadmissível a prolação de decisões conflitantes sobre 

o transporte aéreo de bagagens, citando-se, a título de exemplo, a eventual 

suspensão da indigitada Resolução tão somente para os consumidores de 

Fortaleza, mantida sua vigência para os demais consumidores do território 

nacional.

No julgamento do processo na Primeira Seção, em 12.12.2018, após o 

voto da e. Relatora, Ministra Relatora Assusete Magalhães, que conheceu do 

Confl ito de Competência para declarar competente o Juízo Federal da 10ª Vara 

da Seção Judiciária do Ceará, pedi vista para melhor análise do caso diante da 

relevância da matéria.

Constato que a análise do Confl ito de Competência no que diz respeito 

à matéria posta em discussão foi muito bem enfrentada no magnífi co voto 

da Relatora, Ministra Assusete Magalhães. Acompanho seu entendimento, para 

conhecer e declarar competente o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do 

Ceará.

Assim, além das razões aduzidas no irreparável voto da e. Relatora, 

Ministra Assusete Magalhães, às quais já mencionei meu alinhamento, ressalto 

o que segue para o debate.

A questão que sobeja é quanto à conexão entre os feitos e ao fenômeno da 

prevenção.

Primeiramente, ressalto que, no presente caso, imperioso o julgamento 

conjunto das Ações Civis Públicas em discussão, uma vez que a norma incidente 

sobre o transporte aéreo de bagagens é única, para todos os consumidores do 

país, revelando a abrangência nacional da controvérsia e sua grande repercussão 

social, recomendando-se o julgamento uniforme da questão, com vistas a evitar 

instabilidade nas decisões judiciais e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Em análise às quatro Ações Civis Públicas sob comento, verifi ca-se que, 

apesar de as ACPs 0816363-41.2016.4.05.8100 e 0810187-28.2016.4.05.8300 

terem o pedido mais abrangente, todas elas contam com a mesma causa de 

pedir, que dispõe sobre a insurgência contra a supressão da franquia mínima 

de bagagem, a ser despachada pelas companhias aéreas, determinada pela 

Resolução 400/2016, da ANAC, que se pretende afastar.
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Destarte, é de concluir pela subsunção deste caso ao parágrafo único do 

art. 2º da Lei 7.347/85 e do art. 55, § 3º, do CPC/2015, que estabelecem a 

necessidade de reunião dos processos, por conexão, quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir, assim como daqueles feitos em que possa haver 

risco de prolação de decisões confl itantes ou contraditórias, caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles, em homenagem ao postulado da 

segurança jurídica.

Nessa linha, conforme entendimento consolidado do STF, “em se tratando 

de ações civis públicas intentadas em juízos diferentes, contendo, porém, 

fundamentos idênticos ou assemelhados, com causa de pedir e pedido iguais, 

deve ser fi xado como foro competente para processar e julgar todas as ações, 

pelo fenômeno da prevenção, o juízo a quem foi distribuído a primeira ação”.

Ademais, a jurisprudência do STJ fi xou-se recentemente no sentido de que, 

consoante o art. 5º, § 3º, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular), a propositura 

da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 

intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos, orientação 

aplicável ao caso dos autos, com as necessárias adaptações.

Nesse sentido:

Processual Civil. Confl ito positivo de competência entre Varas de regiões diversas 

da Justiça Federal. Ações populares propostas com o fim de suspender/anular 

nomeação e posse de Ministro-Chefe da Casa Civil. Identidade de partes e de objeto. 

Competência do juízo para o qual foi distribuída a primeira demanda. Art. 5º, § 3º, da 

Lei n. 4.717/65. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo da 22ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

[...]

5. Segundo a jurisprudência fi rmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 

‘a conexão das ações que, tramitando separadamente, podem gerar decisões 

contraditórias implica a reunião dos processos em unum et idem judex, in casu, 

ações populares e ação civil pública [...]’ (CC 36.439/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Seção, julgado em 8/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 197).

6. Tratando-se de diversas ações populares, com identidade de causas de pedir e de 

objeto, as quais foram propostas com a fi nalidade de suspender/anular a nomeação 

e posse do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil, 

é competente o Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, na 

medida em que para essa unidade jurisdicional foi distribuída a demanda primeva.

7. Os documentos coligidos aos autos revelam acertada a tese que se coaduna 

com o disposto no art. 5º, § 3º, da Lei n. 4.717/65, determinando que a propositura da 

ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente 

intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos.
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8. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 22ª Vara 

da Seção Judiciária do Distrito Federal. Fica prejudicado o exame dos agravos 

internos” (STJ, CC 145.918/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 

17/05/2017). (grifei)

Outrossim, importante citar, nos termos encartados no voto da Relatora, 

Ministra Assusete Magalhães, que, “Interpretando o parágrafo único do art. 2º 

da Lei 7.347/85 – que dispõe que ‘a propositura da ação prevenirá a jurisdição do 

juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa 

de pedir ou o mesmo objeto’ –, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação 

no sentido de que, ‘havendo na Lei de Ação Civil Pública norma específi ca acerca da 

conexão, competência e prevenção, é ela que deve ser aplicada para a ação civil pública. 

Logo, o citado parágrafo substitui as regras que no CPC defi nem a prevenção (artigos 

106 e 219)’ (STJ, CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, DJe de 05/12/2013)”.

A propósito:

Processual Civil. Ações civis públicas propostas em juízos diferentes, com a 

pretensão de anular atos relativos ao procedimento de privatização das empresas 

públicas federais ligadas ao Sistema Telebrás. Competência.

1. Em se tratando de ações civis públicas intentadas em juízos diferentes, contendo, 

porém, fundamentos idênticos ou assemelhados, com causa de pedir e pedido iguais, 

deve ser fi xado como foro competente para processar e julgar todas as ações, pelo 

fenômeno da prevenção, o juízo a quem foi distribuído a primeira ação.

2. A interpretação das regras sublimadas pelo ordenamento jurídico deve 

homenagear a forma sistêmica de se compreender as mensagens postas pelo 

legislador nos dispositivos legais elaborados e impor efetiva segurança quando da 

aplicação das referidas regras positivadas.

3. As regras de competência para o processamento e julgamento das ações civis 

públicas devem fi xar princípios que evitem, ao serem decididos, situações confl itantes 

quando elas expressarem pretensão sobre determinado objeto, com base em 

fundamentos, causas de pedir e pedidos idênticos.

4. Confl ito, no caso, conhecido para determinar-se o Juízo Federal da 8ª Vara da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem foi distribuída a primeira ação visando 

a anular atos vinculados aos procedimentos licitatórios para a privatização das 

empresas públicas vinculadas ao sistema Telebrás, como sendo o competente 

para processar e julgar as ações civis públicas com o mesmo objeto, intentadas 

em juízos diferentes” (STJ, CC 22.693/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira 

Seção, DJU de 19/04/99). (grifei)

Abordadas as premissas acima, assiste razão à Relatora, Ministra Assusete 

Magalhães, relativamente à imposição do julgamento de todas as quatro Ações 
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Civis Públicas em comento, pelo mesmo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção 

Judiciária do Ceará, conforme os fundamentos adequadamente abordados em 

seu voto que não sobejam maiores digressões, os quais aqui se reproduzem:

Nesse diapasão, impõe-se o julgamento de todas as quatro Ações Civis 

Públicas em tela, pelo mesmo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do 

Ceará, uma vez que a norma incidente sobre o transporte aéreo de bagagens é 

única, para todos os consumidores do país, revelando a abrangência nacional da 

controvérsia e sua grande repercussão social, recomendando-se o julgamento 

uniforme da questão, a fi m de se evitar instabilidade nas decisões judiciais e 

afronta ao princípio da segurança jurídica.

Conforme já assinalado, a Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 

foi distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, às 14:30h do 

dia 20/12/2016, enquanto a Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 

foi distribuída à 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, às 16:57h do dia 

20/12/2016.

Diante disso, em 30/01/2017 (fl . 203e), o Juízo Federal da 9ª Vara da Seção 

Judiciária de Pernambuco remeteu a Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 

à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, onde tramita a Ação Civil Pública 

0816363-41.2016.4.05.8100, em face do reconhecimento da conexão entre os 

feitos e da prevenção do Juízo, com o escopo de se evitar decisões confl itantes ou 

contraditórias, nos referidos processos (fl s. 200/204e).

Nesse contexto, o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará 

encontra-se prevento para apreciação das quatro Ações Civis Públicas em exame, 

com base nos seguintes fundamentos:

a) a primeira Ação Civil Pública ajuizada, de n. 0816363-41.2016.4.05.8100, 

foi distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, às 14:30h do dia 

20/12/2016, anteriormente às demais três Ações Civis Públicas, de forma a fi rmar 

a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará para 

processar e julgar todas as Ações Civis Públicas que possuam a mesma causa de 

pedir ou o mesmo objeto, em face da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo 

único, da Lei 7.347/85, norma de caráter especial, que prevalece sobre a geral, na 

forma da jurisprudência do STJ, e no art. 55, § 3º, do CPC/2015;

b) a remessa, em 30/01/2017, da segunda Ação Civil Pública 0810187-

28.2016.4.05.8300 – ajuizada no dia 20/12/2016, às 16:57h, na 9ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Pernambuco e ainda não sentenciada –, à 10ª Vara Federal 

da Seção Judiciária do Ceará, em face da conexão com outra Ação Civil Pública 

ali distribuída em 20/12/2016, às 14:30h, deu-se antes da prolação da sentença, 

em 10/03/2017, no primeiro feito distribuído. Ainda que se aplicasse, no caso, a 

Súmula 235/STJ, a prevenção, em relação às terceira e quarta Ações Civis Públicas 

distribuídas, dar-se-ia em relação à aludida segunda Ação Civil Pública 0810187-

28.2016.4.05.8300, ainda não sentenciada, pelo Juízo Federal da 10ª Vara da 
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Seção Judiciária do Ceará. De qualquer sorte, ao julgar situação análoga, na 

qual a controvérsia tinha abrangência nacional – como no caso –, a Primeira 

Seção do STJ afastou a aplicação da Súmula 235/STJ, mesmo quando, no Juízo 

prevento, a lide já havia sido julgada: “Conforme enunciado Sumular 235/STJ ‘A 

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’. Porém, se 

o confl ito decorre de regra de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), como 

no presente caso, não há restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, 

desde que não haja trânsito em julgado” (STJ, CC 126.601/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 05/12/2013);

c) mesmo na hipótese de se afastar a conexão da primeira Ação Civil Pública 

0816363-41.2016.4.05.8100 em relação às demais, nos termos do art. 55, § 1º, 

do CPC/2015 e da Súmula 235/STJ, por nela já ter sido prolatada sentença, em 

10/03/2017, justifica-se a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção 

Judiciária do Ceará pela distribuição da segunda Ação Civil Pública 0810187-

28.2016.4.05.8300 à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em 

20/12/2016, às 16:57h (fl . 200e), posteriormente encaminhada, em 30/01/2017, 

à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, anteriormente às terceira e 

quarta Ações Civis Públicas, de n. 0000752-93.2017.4.01.3400 e 0002138-

55.2017.4.03.6100, distribuídas em 11/01/2017 (fl . 159e) e em 07/03/2017 (fl . 23e), 

respectivamente, em face da disposição do art. 55, § 3º, do CPC/2015, a fi m de 

evitar decisões confl itantes e insegurança social e jurídica.

Desse modo, qualquer seja a tese adotada, não há como se afastar a prevenção 

do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

Assim, diante da prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção 

Judiciária do Ceará, declaro-o competente para apreciar as Ações Civis 

Públicas 0810187-28.2016.4.05.8300, 0000752-93.2017.4.01.3400 e 0002138-

55.2017.4.03.6100, nos termos do disposto no art. 2º da Lei 7.347/95.

Por todo o exposto, acompanho a e. Relatora, Ministra Assusete Magalhães, 

para conhecer do presente Confl ito e declarar a competência do Juízo Federal da 10ª 

Vara da Seção Judiciária do Ceará.

É o voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 154.894-SC (2017/0261427-4)

Relator: Ministro Og Fernandes

Suscitante: Juízo Federal da 1ª Vara de Rio do Sul - SJ/SC
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Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Ibirama - SC

Interes.: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

INMETRO

Interes.: Janes Bonetti

EMENTA

Processo Civil. Confl ito de competência. Juízo Federal e Juízo 

de Direito. Execução fi scal ajuizada após a Lei n. 13.043/2014. Carta 

precatória. Citação. Inaplicabilidade da Súmula 3/STJ. Competência 

da Justiça Comum. Juízo deprecado.

1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, houve a 

revogação do art. 15, I, da Lei n. 5.010/1966 que conferia a competência 

delegada à Justiça estadual para ações de execução fi scal promovidas 

pela União, pelas autarquias e fundações públicas federais. No caso, a 

execução foi ajuizada no ano de 2016, isto é, após a entrada em vigor 

do mencionado diploma legislativo. Além disso, o presente confl ito 

não diz respeito ao juízo competente para o feito executivo, mas 

apenas para o cumprimento de carta precatória de citação da parte 

executada.

2. A expedição de carta precatória para o cumprimento de 

atos processuais não se confunde com a delegação de competência 

conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição 

federal. Precedentes: CC 10.391/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar, Segunda Seção, DJ 27/3/1995; CC 54.682/SC, Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, DJ 1º/2/2007.

3. Em se tratando do cumprimento de carta precatória, não há 

delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, 

como ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3º, da CF. Existe 

simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a 

outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, 

no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da 

respectiva carta. Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do 

respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado, 

cumprindo ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o confl ito de 

competência em questão.
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4. No caso, o ato processual deprecado referente à citação das 

partes no processo de execução de título extrajudicial deverá ser 

cumprido no Município de Ibirama - SC. Contudo, essa localidade 

não é sede de vara federal, devendo-se reconhecer a competência do 

Juízo de Direito para o cumprimento da carta precatória, consoante 

dispõe o art. 237, parágrafo único, do CPC.

5. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de 

Direito da 2ª Vara Cível de Ibirama - SC, o suscitado.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do confl ito e declarar competente o Juízo de Direito da 

2ª Vara Cível de Ibirama - SC, o suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Herman Benjamin e Napoleão 

Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília (DF), 27 de fevereiro de 2019 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 13.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de conflito de competência 

instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Rio do Sul - SC, suscitante, e 

o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Ibirama - SC, suscitado, nos autos de 

execução fi scal ajuizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade e Tecnologia – INMETRO, em 13/10/2016, contra Janes Bonetti.

O Juízo Federal da 2ª Vara de Itajaí - SC expediu carta precatória para o 

Juízo de Direito da Comarca de Ibirama - SC com a fi nalidade de citar a parte 

executada a pagar a quantia postulada ou apresentar embargos à execução e, caso 

necessário, realizar a penhora e avaliação de bens bastantes para a garantia do 

débito.
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O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Ibirama - SC, contudo, devolveu a 

respectiva carta, sem adotar as providências nela contidas, sob a fundamentação 

de que o local de cumprimento dos atos processuais solicitados se encontra no 

âmbito da jurisdição territorial da Subseção Judiciária de Rio do Sul.

O Ministério Público Federal opinou pela competência do Juízo de 

Direito, o suscitado (e-STJ, fl s. 190-192).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Discute-se, no presente confl ito, 

que juízo é competente para a prática de ato de citação no âmbito de ação de 

execução de título extrajudicial proposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade e Tecnologia – INMETRO, em 13/10/2016, contra 

Janes Bonetti.

O Juízo Federal expediu carta precatória ao Juízo de Direito da Comarca 

de Ibirama - SC para que realizasse a citação da parte executada. Contudo, a 

referida carta foi devolvida, sem o devido cumprimento, com base na alegativa 

de que o local de cumprimento dos atos processuais solicitados se encontra no 

âmbito da jurisdição territorial da Subseção Judiciária de Rio do Sul.

Há precedente da Primeira Seção de que deve ser aplicada, no bojo de 

execução fi scal ajuizada pela União, a orientação contida na Súmula 3/STJ, 

segundo a qual: “Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir confl ito de 

competência verifi cado, na respectiva região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual 

investido de jurisdição federal”. Nesse sentido, confi ra-se o julgamento do CC 

105.177/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 21/8/2009.

Com todo o respeito à posição adotada naquele julgado e reproduzida, 

inclusive, em decisão monocrática da lavra da Min. Assusete Magalhães (CC 

155.649/SC, DJ 2/3/2018), entendo que o caso não se submete à aplicação da 

Súmula 3/STJ, tampouco se refere à situação excepcional tratada no art. 109, § 

3º, da Constituição Federal.

Para elucidar o debate, transcrevo o que dispõe o art. 109, § 3º, da 

Constituição Republicana:

Art. 109 (omissis)
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[...]

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio 

dos segurados ou benefi ciários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara 

do juízo federal, e, se verifi cada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, houve a revogação do 

art. 15, I, da Lei n. 5.010/1966, que conferia a competência delegada à Justiça 

estadual para ações de execução fi scal promovidas pela União, pelas autarquias e 

fundações públicas federais.

No caso, a execução foi ajuizada no ano de 2016, isto é, após a entrada 

em vigor do mencionado diploma legislativo. Além disso, o presente confl ito 

não diz respeito ao juízo competente para o feito executivo, mas apenas para o 

cumprimento de carta precatória de citação da parte executada.

A expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais 

não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais 

para atuarem investidos de jurisdição federal, consoante previsto no mencionado 

dispositivo da Constituição.

Utiliza-se da carta precatória quando o juízo pede auxílio a outro de 

mesmo grau jurisdicional, a fi m de que adote as providências necessárias ao 

cumprimento de determinado ato processual a ser realizado no local em que o 

juízo deprecado tem competência territorial.

Confi ra-se a redação do art. 237, III, do CPC/2015:

Art. 237. Será expedida carta:

[...]

III - precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine 

o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido 

de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência 

territorial diversa;

[...]

Como se observa, tratando-se do cumprimento de carta precatória, não 

há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como 

ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3º, da CF, mas simples pedido de 

cooperação realizado por um juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do 

ato processual deprecado e no exercício de competência própria relacionada 
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ao cumprimento da respectiva carta. Em tais teses, não existe ascendência 

jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual 

deprecado, cumprindo ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o confl ito de 

competência em questão.

Sobre a impossibilidade de confundir-se o exercício de competência federal 

delegada pelo juízo estadual com a atuação deste no cumprimento de cartas 

precatórias, destaco julgados, há muito, proferidos pelo STJ:

Confl ito de competência. Execução por precatória. Caixa Economica Federal. 

Embargos do devedor.

1. A competência para julgar os embargos de devedor opostos à execução 

promovida pela CEF, contra penhora efetivada através de carta precatória, é do 

juízo federal deprecante.

2. O Juízo estadual deprecado não exerce função jurisdicional federal 

delegada; por isso, se eventualmente proferir sentença, julgando os embargos, a 

competência recursal de seu ato é do tribunal estadual.

Confl ito positivo conhecido e declarada a competência do Tribunal Estadual.

(CC 10.391/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, julgado em 

8/3/1995, DJ 27/3/1995, p. 7.116)

Confl ito negativo de competência. Execução. Carta precatória. Embargos de 

terceiro.

1. O pedido de retenção por benfeitorias contém discussão ampla, envolvendo 

a própria ordem, do Juízo deprecante, de apreensão do bem, ao fi nal, adjudicado. 

Embora o Juízo deprecado tenha praticado atos decisórios, a determinação 

quanto à constrição do bem, sobre o qual se pretende a retenção por benfeitorias, 

partiu do Juízo deprecante, suscitante. Nessa tese, a análise de questões relativas 

à retenção de benfeitorias no imóvel adjudicado compete ao Juízo deprecante, 

mormente porque o Juiz Estadual, ao cumprir carta precatória expedida por Juiz 

Federal, não age investido de jurisdição federal.

2. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara de 

Criciúma - SJ/SC.

(CC 54.682/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, 

julgado em 22/11/2006, DJ 1º/2/2007, p. 390)

A doutrina também reconhece essa distinção, segundo se nota dos 

ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Existe outra possibilidade de atuação de vara estadual em ação de competência 

Justiça Federal, mas nesse caso não haverá propriamente a delegação de 
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competência conforme analisado. De acordo com o art. 237, parágrafo único, 

do Novo CPC, nas comarcas em que não houver vara federal, a carta precatória 

poderá ser cumprida por vara estadual, em norma confi rmada pela jurisprudência 

tranquila do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

A carta precatória se presta a juízo de primeiro grau pedir o auxílio de outro 

juízo do mesmo grau jurisdicional para a prática de ato a ser praticado no local 

sobre o qual o juízo deprecado tem competência. Entendo que a carta precatória 

não é exceção ao princípio da indelegabilidade, porque nesses casos o juiz 

deprecante não tem competência para a prática do ato, de forma que ao pedir 

a colaboração de outro juízo nada estará delegando, afi nal não se pode delegar 

poder que não se tenha originariamente. A carta precatória é, na realidade, 

a confirmação do princípio da indelegabilidade, determinando que o juízo 

competente pratique os atos processuais para os quais tenha competência, 

independentemente de onde tramita o processo (Manual de Direito Processual 

Civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, pp. 241- 457).

A existência de conflitos de competência relativos à matéria ora em 

debate é comum no âmbito da Terceira Seção do STJ, tendo-se consolidado 

o entendimento de que compete ao Juízo de Direito realizar o cumprimento 

de carta precatória nos casos em que a localidade da prática do ato processual 

deprecado não seja sede de vara da Justiça Federal.

A propósito:

Processual Penal. Confl ito de competência. Carta precatória expedida pela 

Justiça Federal. Cumprimento pelo juízo de direito deprecado. Aplicação 

subsidiária do art. 237 do CPC. Declaração de competência do Juízo estadual, ora 

suscitado.

1. Na tese de ausência de Vara da Justiça Federal no local de residência 

da denunciada, como neste caso, é possível deprecar-se ao Juízo estadual 

a realização da audiência para aceitação ou não da proposta ministerial de 

suspensão processual. Precedentes.

2. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª 

Vara de Santa Isabel - SP, o suscitado.

(CC 133.642/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/8/2016, 

DJe 22/8/2016)

Confl ito negativo de competência. Penal. Cumprimento de carta precatória 

expedida pela Justiça Federal. Comarca que não é sede de vara federal. Arts. 209 e 

1.213 do Código de Processo Civil - CPC. Competência da Justiça Estadual.
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I - O entendimento da jurisprudência desta Corte é pacífi co no sentido de 

que as cartas precatórias expedidas pela Justiça Federal, nos termos do art. 1.213 

do CPC, deverão ser cumpridas pela Justiça Estadual, sempre que a comarca 

não for sede de vara federal, somente admitindo-se a recusa por parte do Juízo 

deprecado, a fi m de garantir celeridade processual e reduzir despesas e ônus 

às partes. Somente se admite a recusa por parte do Juízo deprecado quando 

evidenciada uma das teses do art. 209 do CPC, o que não ocorre no caso.

II - Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara 

Criminal de Conceição do Araguaia-PA, o suscitado.

(CC 127.561/PA, Rel. Min. Ericson Maranho – Desembargador Convocado do TJ/

SP, Terceira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe 20/3/2015)

No caso, o ato processual deprecado referente à citação da parte no 

processo de execução de título extrajudicial deverá ser cumprido no Município 

de Ibirama - SC. Contudo, essa localidade não é sede de vara federal, devendo-

se reconhecer a competência do Juízo de Direito para o cumprimento da carta 

precatória, consoante estabelece o art. 237, parágrafo único, do CPC/2015.

O disposto na Resolução n. 48/2005 do TRF da 4ª Região, ao elencar a 

jurisdição territorial da Subseção Judiciária de Rio do Sul sobre o Município 

de Ibirama, apenas estipula a repartição interna da competência da Justiça 

Federal, até porque sobre cada ponto do território brasileiro haverá jurisdição de 

uma Seção ou Subseção da Justiça Federal, conforme os normativos aplicáveis. 

Tal fato, contudo, nada interfere na conclusão de que a municipalidade em 

referência não é sede de vara federal, o que autoriza a expedição de cartas 

precatórias a serem cumpridas pelo Juízo de Direito quando o ato processual 

tiver de ser praticado naquela localidade.

Ante o exposto, conheço do confl ito para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 2ª Vara Cível de Ibirama - SC, o suscitado.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Confl ito de Competência, 

instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Rio do Sul - SJ/SC, ora 

suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirama/SC, ora 

suscitado, nos autos da Carta Precatória n. 720002496753, extraída da Execução 

Fiscal n. 5003588-11.2016.4.04.7213/SC, a qual, por sua vez, foi ajuizada, em 
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13/10/2016, na Justiça Federal, pelo INMETRO, autarquia federal, em face de 

sociedade empresária com domicílio atual na Comarca de Ibirama/SC.

O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirama/SC recusou o 

cumprimento da aludida carta precatória, expedida para citação da executada e 

ulteriores atos de execução, por decisão assim fundamentada, in verbis:

Cuido de carta precatória oriunda do Juízo da 1ª Vara Federal de Rio do Sul.

Com efeito, é cediço que os Municípios que integram esta Comarca de Ibirama 

fazem parte da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rio do Sul.

Sucede que o referido Juízo Federal de Rio do Sul determinou a expedição da 

presente deprecata para cumprimento de atos de citação, penhora, avaliação e 

alienação de bens.

Nada obstante, não vislumbro plausibilidade jurídica para delegar à Justiça 

Estadual o cumprimento de atos que, de regra e na hipótese estampada nos 

autos, devem ser cumpridos pela própria Justiça Federal.

Isso porque, da interpretação do art. 237, III, do CPC/2015, somente é admissível 

a expedição de carta precatória para o cumprimento de ato relativo à competência 

territorial diversa, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que os Municípios que 

integram esta Comarca de Ibirama fazem parte da Subseção Judiciária da Justiça 

Federal de Rio do Sul.

Veja que, se a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rio do Sul possui jurisdição 

federal sobre o Município de Ibirama, o Juízo da 1ª Vara Federal de Rio do Sul é quem 

deve realizar o ato, visto que seus ofi ciais de justiça federais possuem competência 

e atribuições para cumprir atos nos Municípios que integram a referida Subseção 

Judiciária, sendo desnecessária a expedição de precatória quando a competência 

territorial do Juízo Federal abrange os Municípios que integram esta Comarca.

Acerca do tema, colaciono precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região no AI 2009.04.00.030969-5, Rel. Des. Federal Fernando Quadros da Silva, 

DJ 07.06.2011:

Execução fiscal. Cumprimento do mandado de citação. Domicílio do 

executado situado dentro da área de jurisdição da Subseção Judiciária Federal. 

Carta precatória para Justiça Estadual. Desnecessidade. 1. A atuação dos 

ofi ciais de justiça além dos limites da Subseção Judiciária Federal se dá a 

critério do magistrado e de acordo com as necessidades. 2. A hipótese dos 

autos, porém, é diversa, posto que a diligência foi deprecada a juízo estadual 

de comarca abrangida pela Subseção Judiciária Federal do juiz deprecante. 3. 

Nesses casos, o cumprimento do mandado de citação cabe aos ofi ciais de 

justiça da Subseção Judiciária Federal. 4. Agravo de instrumento provido. 

(grifei)
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Ademais, é de conhecimento deste magistrado que o Juízo Federal de Rio do 

Sul editou a Portaria 230, de 09.02.2017, em que se limitou a atuação dos ofi ciais 

de justiça federais tão somente aos Municípios de Rio do Sul, Lontras, Aurora, 

Agronômica, Rio do Oeste e Laurentino, motivo pelo qual houve a expedição da 

presente deprecata para cumprimento de atos pela Justiça Estadual. Todavia, uma 

Portaria de Vara, por si só, não é o meio adequado para limitar competência territorial 

defi nida na Constituição Federal e nas demais Legislações Federais, contrariando, 

inclusive, o sobredito art. 237, III, do CPC/2015.

Registro, ainda, que este Juízo solicitou providências sobre o tema junto 

à Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina por meio do ofício 1.712-

2015, porém não se obteve resposta até o presente momento. No entanto, 

não se revela coerente que a deprecata permaneça neste juízo aguardando tal 

resposta, em prejuízo às partes interessadas, razão pela qual deve ser devolvida, 

sem cumprimento, à origem, a fi m de que se dê o devido andamento processual 

(fl s. 171/173e).

Daí o Juízo Federal da 1ª Vara de Rio do Sul - SJ/SC ter suscitado o 

presente Confl ito, por decisão assim fundamentada, in verbis:

Carta precatória expedida por este juízo federal foi devolvida pelo juízo estadual 

sem cumprimento, ao argumento de que, sendo a extensão territorial daquela 

comarca abrangida pela jurisdição de juízo federal, competiria ao próprio juízo 

federal a efetivação da citação e das medidas executivas, e pelo fato de que Portaria 

de Vara, por si só, não é o meio adequado para limitar competência territorial defi nida 

na Constituição Federal e nas demais Legislações Federais.

O parágrafo único do art. 237 do Código de Processo Civil de 2015 prevê:

Art. 237. Será expedida carta:

(...)

III - precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou 

determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato 

relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional 

de competência territorial diversa;

(...)

Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na justiça federal 

ou em tribunal superior houver de ser praticado em local onde não haja vara 

federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca.

Ou seja, a expedição, pelo juízo federal, de carta precatória para cumprimento 

de medidas executivas por juízo estadual, nas situações em que a efetivação de tais 

medidas executivas se dará no âmbito geográfi co deste último e fora da sede daquele 
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primeiro, está autorizada pelo parágrafo único do art. 237 do Código de Processo Civil 

de 2015.

E vale enfatizar que, no caso concreto, a comarca indicada na carta precatória não 

é sede da Justiça Federal.

Por vezes tem sido sustentado que a aplicação da norma do art. 237 do Código 

de Processo Civil de 2015 somente se justificaria quando o mandado devesse ser 

cumprido em cidade não abrangida pela jurisdição de algum juízo federal, ou em 

cidade não abrangida pela jurisdição do juízo federal deprecante. Não há lógica 

nesse raciocínio. Primeiramente, diga-se que não há, no território nacional, cidade 

não abrangida na jurisdição de algum juízo federal, e não se concebe que a norma 

fosse editada para regrar situações inexistentes. De outro lado, se a norma fosse 

dirigida apenas a juízos federais deprecantes que não têm jurisdição sobre a área 

de cumprimento da diligência, a limitação constaria expressamente do texto 

legal.

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Gastaldi Buzzi já 

expressou que, “(...) independentemente de haver Juízo federal com jurisdição sobre 

a comarca, ‘as cartas precatórias, citatórias, probatórias, executórias e cautelares, 

expedias pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas comarcas do interior pela 

Justiça Estadual’ (...)” (STJ, CC 140.671, Processo 201501201136, Rel. Min. Marco 

Aurélio Gastaldi Buzzi, decisão de 16.09.2015).

Esse entendimento foi reverberado em novo confl ito de competência que 

teve por suscitante o Juízo de Direito da Vara Regional de Direito Bancário 

de Itajaí e suscitado Juízo da Vara Federal desta Subseção Judiciária de Itajaí, 

havendo o Superior Tribunal de Justiça afi rmado a competência daquele primeiro 

para cumprimento das medidas deprecadas (STJ, CC 150.627/SC, Processo 

201700082232, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, decisão de 14.03.2017).

Vale frisar que, se é verdade que o processo eletrônico facilita o acesso 

da parte executada ao juízo federal sediado em cidade diversa do domicílio 

daquela, verdadeiro também é que a norma do § 2º do art. 238 do Provimento 

17, de 15.03.2013, na redação conferida pelo Provimento 25, de 03.07.2014, e pelo 

Provimento 27, de 12.08.2014, todos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 

4ª Região, e bem assim a norma do art. 237, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, foram inspiradas não numa suposta preservação do amplo acesso da parte 

executada ao juízo processante da execução fi scal, mas sim na escassez de recursos 

humanos para realização concreta de medidas executivas, ou seja, na insufi ciência 

ainda verifi cada, no âmbito do Poder Judiciário Federal, de ofi ciais de justiça que 

possam cumprir todos os mandados mesmo em endereços mais distantes da sede da 

subseção judiciária.

Também é importante mencionar que em 26 de junho de 2017 foi publicada 

a nova Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 

4ª Região, instituída pelo Provimento 62, de 13 de junho de 2017, que entrou em 

vigor 30 dias depois da data da sua publicação.
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A nova consolidação normativa passa a disciplinar a matéria de maneira um 

tanto diversa, conforme se constata dos seguintes dispositivos:

Art. 228. O cumprimento de mandados por Ofi ciais de Justiça na Subseção 

Judiciária é obrigatório nos Municípios constantes do anexo VI, considerado o 

parâmetro de 60 km de distância da respectiva sede.

(...).

§ 3º Incluem-se na regra do caput os mandados de natureza executiva a 

serem cumpridos em municípios contíguos da sede da Subseção Judiciária.

§ 4º Excepcionalmente o Juiz Coordenador da Central de Mandados, 

julgando absolutamente incompatível com a força de trabalho existente o 

cumprimento de mandados de natureza executiva fora da sede da Subseção 

Judiciária, poderá limitar provisoriamente a aplicação do § 3º deste artigo, 

justifi cando a medida perante a Corregedoria.

Como se vê, o cumprimento de atos judiciais de natureza executiva pelos ofi ciais 

de justiça da própria Justiça Federal é obrigatório apenas na sede da subseção 

judiciária, uma vez que o § 4º permite ao Juiz Coordenador da CEMAN limitar a área 

de cumprimento de acordo com a força de trabalho, o que foi observado na Portaria 

230, de 09 de fevereiro de 2017, que regulamentou, no âmbito da 1ª Vara Federal de 

Rio do Sul/SC, procedimentos relativos ao cumprimento de mandados, delimitando a 

área de atuação dos ofi ciais de justiça e determinando outras providências.

E a situação vivenciada nesta Subseção Judiciária se enquadra, de fato, na 

ressalva prevista no novo provimento, à vista da escassez de recursos humanos 

para realização concreta de medidas executivas, retratada atualmente pela atuação 

de apenas um ofi cial de justiça disponível para cumprir todos os mandados. Veja-

se que o número escasso de oficiais de justiça federais atuantes nesta subseção 

judiciária já tem ocasionado demora no cumprimento dos mandados na cidade sede 

da subseção judiciária e, se passarem eles a ter que cumprir mandados também 

em locais mais distantes, essa demora será ainda maior.

Convém fazer o registro ainda que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

julgando conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal 

Substituto da 1ª Vara Federal de Rio do Sul/SC em face do Juízo de Direito da 2ª 

Vara da Comarca de Ituporanga/SC, em carta precatória expedida em execução 

fiscal, ajuizada pela União - Fazenda Nacional, decidiu, em 28 de setembro 

de 2015, que “a recusa de cumprimento de carta precatória só é legítima nas 

hipóteses previstas no art. 209 do CPC [Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 

vigente na data do julgamento]”, fi xando “a competência do Juízo de Direito da 2ª 

Vara da Comarca de Ituporanga/SC, ora suscitado, para o cumprimento da carta 

precatória” (TRF4, CC 0000723-79.2014.404.0000, Segunda Seção, Relatora Vivian 

Josete Pantaleão Caminha, D.E. 25/01/2016).

O mesmo Tribunal Regional Federal da 4ª Região também já se manifestou noutra 

oportunidade pela possibilidade de expedição de carta precatória ao Juízo de Direito:
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Confl ito negativo de competência. Cumprimento de carta precatória. É o 

Juízo de Direito competente para cumprir a carta precatória expedida por Juízo 

Federal quando na sua Comarca tiverem de ser praticados os atos processuais 

e não for ela sede de Vara Federai, se afi gurando legítima a recusa em dar 

cumprimento à carta apenas nos casos taxativamente previstos no art. 209 

do Código de Processo Civil. (TRF4, CC 0002656-24.2013.404.0000, Primeira 

Seção, Relator Rômulo Pizzola TTI, D.E. 13/05/2014)

Ante o exposto, com fulcro no art. 953, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015, suscito confl ito negativo de competência perante o Superior Tribunal de 

Justiça (fl s. 179/182e).

O Ministério Público Federal, em seu parecer (fl s. 190/192e), manifestou-

se pelo conhecimento do Confl ito, para declarar a competência do Juízo de 

Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirama/SC, ora suscitado.

Iniciado o julgamento do feito, o Ministro Og Fernandes, Relator, votou 

pela conhecimento do Confl ito, afastando a Súmula 3/STJ, para declarar a 

competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirama/SC, 

pelos fundamentos assim sintetizados, na ementa proposta por Sua Excelência:

Processo Civil. Confl ito de competência. Juízo Federal e Juízo de Direito. Execução 

fi scal ajuizada após a Lei 13.043/2014. Carta precatória. Citação. Inaplicabilidade da 

Súmula 3/STJ. Competência da Justiça Comum. Juízo deprecado.

1. Com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, houve a revogação do art. 15, I, da 

Lei 5.010/1966 que conferia a competência delegada à Justiça estadual para ações 

de execução fi scal promovidas pela União, pelas autarquias e fundações públicas 

federais. No caso, a execução foi ajuizada no ano de 2016, isto é, após a entrada em 

vigor do mencionado diploma legislativo. Além disso, o presente confl ito não diz 

respeito ao juízo competente para o feito executivo, mas apenas para o cumprimento 

de carta precatória de citação da parte executada.

2. A expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não 

se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para 

atuarem investidos de jurisdição federal. Precedentes: CC 10.391/PR, Rel. Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 27/3/1995; CC 54.682/SC, Rel. Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, DJ 1º/2/2007.

3. Tratando-se do cumprimento de carta precatória, não há delegação da 

competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos 

previstos no art. 109, § 3º, da CF. Existe simples pedido de cooperação realizado 

por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual 

deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da 

respectiva carta. Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do respectivo 
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Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado, cumprindo ao Superior 

Tribunal de Justiça dirimir o confl ito de competência em questão.

4. No caso, o ato processual deprecado referente à citação das partes no processo 

de execução de título extrajudicial deverá ser cumprido no Município de Ibirama - 

SC. Contudo, essa localidade não é sede de vara federal, devendo-se reconhecer a 

competência do Juízo de Direito para o cumprimento da carta precatória, consoante 

dispõe o art. 237, parágrafo único, do CPC.

5. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara 

Cível de Ibirama - SC, o suscitado.

Pedi vista dos autos, para melhor exame da controvérsia, mormente em face 

do afastamento da Súmula 3/STJ e da superação, pelo Relator, do entendimento 

fi rmado pela Primeira Seção do STJ, no CC 105.177/SP (Rel. Ministro Teori 

Zavascki, Primeira Seção, DJe de 21/08/2009), de há muito adotado em decisões 

e em acórdãos prolatados pelos Ministros da Primeira Seção.

Nos termos do § 3º do art. 109 da Constituição Federal, “serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou benefi ciários, 

as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre 

que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verifi cada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça 

estadual”.

Em conformidade com o dispositivo constitucional acima, o art. 15, I, da 

Lei 5.010/66, revogado pela Lei 13.043, de 13/11/2014, assim dispunha:

Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal 

(artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra 

devedores domiciliados nas respectivas Comarcas;

Por sua vez, sobre as cartas precatórias expedidas pela Justiça Federal, 

confi ra-se o art. 42, caput e § 1º, da Lei 5.010/66, do seguinte teor:

Art. 42. Os atos e diligências da Justiça Federal poderão ser praticados em 

qualquer Comarca do Estado ou Território pelos Juízes locais ou seus auxiliares, 

mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular.

§ 1º Somente se expedirá precatória, quando, por essa forma, for mais 

econômica e expedita a realização do ato ou diligência.

Na mesma direção desse último dispositivo legal, o art. 1.213 do CPC/73 

estabelecia o seguinte:
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Art. 1.213. As cartas precatórias citatórias, probatórias, executórias e cautelares, 

expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas comarcas do interior 

pela Justiça Estadual.

Atualmente, o art. 237, III, parágrafo único, do CPC/2015, dispõe o 

seguinte, acerca das cartas precatórias:

Art. 237. Será expedida carta:

 I - de ordem, pelo tribunal, na hipótese do § 2º do art. 236;

 II - rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de 

cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão 

jurisdicional brasileiro;

 III - precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o 

cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de 

cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial 

diversa;

 IV - arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o 

cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido 

de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem 

efetivação de tutela provisória.

 Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na justiça federal ou em 

tribunal superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta 

poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca.

Em seu judicioso voto, o Ministro Og Fernandes, preliminarmente, afastou 

a Súmula 3/STJ e conheceu do presente Confl ito, ao fundamento de que, na 

origem, trata-se de carta precatória oriunda de Execução Fiscal ajuizada em 

2016, após a vigência da Lei 13.043, de 13/11/2014, que, em seu art. 114, 

revogou o inciso I do art. 15 da Lei 5.010/66, que estabelecia a competência 

delegada federal, exercida pela Justiça Estadual, em execução fi scal ajuizada pela 

União, suas autarquias e fundações públicas.

Com efeito, após refl exão sobre o atual quadro normativo, entendo que 

os arts. 75 e 114, IX, da citada Lei 13.043/2014, ao cuidarem da revogação 

do inciso I do art. 15 da Lei 5.010/66, e os arts. 67 a 69 e 237 do Código de 

Processo Civil de 2015, ao trazerem nova disciplina acerca dos pedidos de 

cooperação judiciária, justifi cam a superação do entendimento anteriormente 

fi rmado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do aludido CC 105.177/SP, 

cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:
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Conflito negativo de competência. Execução fiscal proposta pela União na 

Justiça Federal. Carta precatória à Justiça Estadual. Delegação de Jurisdição 

Federal. Precedente da 1ª Seção (CC 60.660/BA). Súmula 3/STJ. Remessa ao 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Confl ito não conhecido (STJ, CC 105.177/

SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 21/08/2009).

Consoante igualmente anotado pelo Ministro Og Fernandes, a Primeira 

Seção do STJ, por ocasião do julgamento do aludido CC 105.177/SP (Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 21/08/2009), fi rmou o entendimento 

de que – em se tratando de carta precatória expedida pela Justiça Federal, para 

a prática de ato em local onde não haja Vara Federal – restaria confi gurada 

a delegação legal de competência federal, enquadrável na autorização 

constitucional prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. Assim, no 

referido julgamento, a Primeira Seção decidiu pelo não conhecimento do 

aludido Confl ito, por considerar incidente, na espécie, a Súmula 3/STJ, nos 

termos do voto condutor do respectivo acórdão, abaixo reproduzido, na íntegra:

1. “As cartas precatórias citatórias, probatórias, executórias e cautelares, expedidas 

pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça 

Estadual” (CPC, art. 1.213). Conforme entendimento sedimentado da 1ª Seção (CC 

60.660/BA, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16/10/2006), trata-se de hipótese de 

delegação enquadrável no § 3º do art. 109 da Constituição Federal.

No caso, o juízo estadual, deprecado que foi nos termos do art. 1.213 do CPC, atua 

como delegado da Justiça Federal. Logo, deve prevalecer a orientação da Súmula 

03/STJ: “Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir confl ito de competência 

verifi cado, na respectiva região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de 

jurisdição federal”.

2. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência e determino a 

remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região. É o voto.

Confi ra-se, ainda, o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori 

Albino Zavascki, no CC 60.660/BA, citado no acórdão referente ao supracitado 

CC 105.177/SP:

1. Questiona-se, aqui, sobre o tribunal competente para apreciar os recursos 

contra decisões tomadas pelo juiz estadual, quando deprecado por juiz federal, com 

base no art. 1.213 do CPC. Segundo tal dispositivo, “as cartas precatórias citatórias, 

probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser 

cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça Estadual” (CPC, art. 1.213).

À toda evidência, tal dispositivo constitui hipótese de delegação enquadrável no § 

3º do art. 109 da Constituição Federal. Entendimento em sentido contrário, de que 
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o juiz de direito não estaria investido de delegação federal, levaria à necessária 

conclusão de que o eventual recurso contra seus atos deveriam ser julgados 

pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Isso importaria atribuir a tribunal 

estadual uma delegação de competência não prevista, nem como exceção, pela 

Carta Constitucional. Com efeito, em causas de competência federal, como é o 

caso, a Constituição permite a atuação, em caráter excepcional, de juiz estadual 

de primeiro grau (art. 109, § 3º); todavia, em grau de recurso, preserva-se, mesmo 

nesses casos, a competência federal (art. 109, § 4º). Não há, na Constituição, 

delegação de competência de Tribunal Regional Federal para Tribunais de Justiça 

dos Estados. Aliás, a admitir-se que o Tribunal de Justiça fosse o competente para 

julgar recursos contra ato do juiz deprecado, criar-se-ia uma situação absurda, 

de dois tribunais serem competentes para a mesma execução fi scal: um para os 

recursos contra atos do juiz deprecante e outro para os do juiz deprecado.

2. No presente caso, a causa é da competência da Justiça Federal. Portanto, 

o juízo estadual, deprecado que foi nos termos do art. 1.213 do CPC, atua como 

delegado da Justiça Federal. É, para esse efeito, juiz federal, cabendo ao TRF 

respectivo julgar os recursos interpostos contra seus atos (STJ, CC 60.660/BA, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJU de 16/10/2006).

Não obstante os fundamentos adotados nos supracitados precedentes da 

Primeira Seção, o Ministro Og Fernandes entende que o presente caso não se 

submete à aplicação da Súmula 3/STJ, tampouco se refere à situação excepcional 

tratada no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, superando o entendimento 

fi rmado pela Primeira Seção nos aludidos Confl itos de Competência.

Conforme bem anotado por Sua Excelência, com a entrada em vigor da 

Lei 13.043, de 13/11/2014, houve a revogação do art. 15, I, da Lei 5.010/66, que 

conferia a competência delegada à Justiça Estadual, com fundamento no art. 

109, § 3º, da CF/88, para ações de execução fi scal promovidas pela União, pelas 

autarquias e fundações públicas federais.

No caso, a execução foi ajuizada em 13/10/2016, portanto, após a entrada 

em vigor do mencionado diploma legislativo, pelo que não mais se pode falar 

em competência delegada federal, exercida pela Justiça Estadual, em execuções 

fi scais ajuizadas, a partir da vigência da aludida Lei 13.043/2014, pela União, 

autarquias e fundações públicas federais.

Além disso, como já percebido pelo Ministro Og Fernandes, com a acuidade 

de sempre, o presente Confl ito não diz respeito ao Juízo competente para o 

processo e julgamento da Execução Fiscal, mas apenas para o cumprimento de 

carta precatória de citação da parte executada e ulteriores atos de execução.
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Sua Excelência defende que a expedição de carta precatória para o 

cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de 

competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição 

federal, consoante previsto no mencionado § 3º do art. 109 da Constituição 

Federal. Utiliza-se de carta precatória quando um juízo pede auxílio a outro 

de mesmo grau jurisdicional, a fi m de que adote as providências necessárias ao 

cumprimento de determinado ato processual, a ser realizado no local em que o 

juízo deprecado tem competência territorial.

Consoante lembrado pelo Ministro Og Fernandes, vinha eu decidindo, 

de forma monocrática, segundo a orientação fi rmada pela Primeira Seção, 

no supracitado CC 105.177/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 

21/08/2009).

Entretanto – como destacado –, reexamino a questão, para superar aquele 

entendimento, a partir da interpretação dos arts. 237, parágrafo único, e 67 a 69 

do CPC/2015, e também à luz da Lei 13.043, de 13/11/2014 – que revogou o 

art. 15, I, da Lei 5.010/66, que previa a competência delegada federal para os 

Juízes Estaduais, nos executivos fi scais da União e suas autarquias, ajuizados 

contra devedores domiciliados nas Comarcas que não são sede de Vara do Juízo 

Federal –, e levando em conta, ainda, que a Execução Fiscal, no presente caso, 

foi ajuizada em 2016, já na vigência da Lei 13.043/2014, não se podendo mais 

sequer falar, na hipótese, em competência delegada federal ou aplicação do art. 

109, § 3º, da CF/88 ou da Súmula 3/STJ, como registrava o precedente do 

saudoso Ministro Teori Zavascki, no CC 105.177/SP (DJe de 21/08/2009), 

sempre adotado no âmbito da Primeira Seção do STJ, e que agora, em face da 

Lei 13.043/2014, entendo superado, notadamente no presente caso, no qual a 

Execução Fiscal já foi ajuizada em 2016, na vigência da Lei 13.043/2014.

Como o fez o eminente Relator, também concluo que, em se tratando de 

carta precatória expedida, pela Justiça Federal, para a prática de ato em local 

onde não haja Vara Federal, não há delegação de competência federal ao Juiz 

Estadual, como nos casos previstos no § 3º do art. 109 da Constituição Federal, 

mas simples pedido de cooperação formulado por um juízo a outro, o qual atua 

nos estreitos limites do ato processual deprecado e no exercício de competência 

própria, relacionada ao cumprimento da respectiva carta. Em tal hipótese – 

como destacou o Ministro Og Fernandes –, não existe ascendência jurisdicional 

do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o Juízo Estadual deprecado, 

cumprindo ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o Confl ito de Competência, 

afastando-se a aplicação da Súmula 3/STJ.
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A propósito, destaco que a orientação anteriormente firmada no 

mencionado CC 105.177/SP restou superada, pela Primeira Seção do STJ, no 

julgamento do CC 158.953/SC, cujo acórdão encontra-se assim ementado:

Processo Civil. Conflito de competência. Juízo Federal e Juízo de Direito. 

Execução fiscal ajuizada após a Lei 13.043/2014. Carta precatória. Citação. 

Inaplicabilidade da Súmula 3/STJ. Competência da Justiça Comum. Juízo deprecado.

1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, houve a revogação do art. 15, 

I, da Lei 5.010/1966, que conferia a competência delegada à Justiça estadual para 

ações de execução fiscal promovidas pela União, pelas autarquias e fundações 

públicas federais. No caso, a execução foi ajuizada no ano de 2016, isto é, após a 

entrada em vigor do mencionado diploma legislativo. Além disso, o presente confl ito 

não diz respeito ao juízo competente para o feito executivo, mas apenas para o 

cumprimento de carta precatória de citação da parte executada.

2. A expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais 

não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais 

para atuarem investidos de jurisdição federal. Precedentes: CC 10.391/PR, Rel. 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 27/3/1995; CC 54.682/SC, Rel. 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, DJ 1º/2/2007.

3. Tratando-se do cumprimento de carta precatória, não há delegação da 

competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos 

previstos no art. 109, § 3º, da CF. Existe simples pedido de cooperação realizado 

por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual 

deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da 

respectiva carta. Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do respectivo 

Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado, cumprindo ao Superior 

Tribunal de Justiça dirimir o confl ito de competência em questão.

4. Na situação dos autos, o ato processual deprecado referente à citação das 

partes no processo de execução fi scal deverá ser cumprido no Município de Balneário 

Camboriú - SC. Contudo, essa localidade não é sede de vara federal, devendo-

se reconhecer a competência do Juízo de Direito para o cumprimento da carta 

precatória, consoante dispõe o art. 237, parágrafo único, do CPC.

5. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara 

da Fazenda Pública de Balneário Camboriú - SC, o suscitado (STJ, CC 158.953/SC, 

Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 29/08/2018).

Quanto ao mérito deste Confl ito de Competência, acompanho, igualmente, 

o Ministro Og Fernandes, ressaltando que a Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob 

a sistemática dos recursos repetitivos, o REsp 1.144.687/RS (Rel. Ministro Luiz 

Fux, DJe de 21/05/2010), deixou assentado que, em Execução Fiscal ajuizada 

perante a Justiça Federal, os atos processuais podem ser realizados mediante 
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carta precatória dirigida à Justiça Estadual. Assentou, ainda, que “o artigo 42 

da Lei 5.010/66 determina que os atos e diligências da Justiça Federal podem 

ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos Juízes locais 

ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, 

sendo certo que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais 

econômica e expedita a realização do ato ou diligência. O parágrafo único do 

artigo 15 da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei 10.772/2003, dispõe 

que: ‘Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de 

Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e 

diligências processuais no território de qualquer dos Municípios abrangidos pela 

seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal’. Conseqüentemente, 

revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a ser 

cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez confi gurada a conveniência do ato 

processual, devidamente fundamentada pelo juízo deprecante”.

Transcreve-se, por oportuno, a ementa do supracitado acórdão:

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-C, 

do CPC. Execução fi scal proposta no Juízo Federal. Penhora e avaliação de bens 

do executado. Expedição de carta precatória. Possibilidade. Autarquia federal. 

Antecipação das despesas com o deslocamento/condução do ofi cial de justiça 

para cumprimento de carta precatória. Cabimento.

1. A citação, no âmbito de execução fi scal ajuizada perante a Justiça Federal, 

pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à Justiça Estadual, ex vi 

do disposto no artigo 1.213, do CPC, verbis: “As cartas precatórias, citatórias, 

probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser 

cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça Estadual.”

2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e diligências da Justiça 

Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos 

Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em 

forma regular, sendo certo que a carta precatória somente deve ser expedida 

quando for mais econômica e expedita a realização do ato ou diligência.

3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela 

Lei 10.772/2003, dispõe que: “Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 

1.213 do Código de Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal 

praticar atos e diligências processuais no território de qualquer dos Municípios 

abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal”.

4. Conseqüentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, 

pela Justiça Federal, a ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a 

conveniência do ato processual, devidamente fundamentada pelo juízo deprecante.
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5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas dos serviços 

forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do disposto no caput do 

artigo 39, da Lei 6.830/80, verbis: “Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a 

Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

6. O artigo 27, do CPC, por seu turno, estabelece que “as despesas dos atos 

processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda 

Pública, serão pagas ao fi nal, pelo vencido”.

7. Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a 

postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, 

e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o 

pagamento antecipado das despesas com o transporte dos ofi ciais de justiça ou 

peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fi scal 

ajuizada perante a Justiça Federal.

8. É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o 

ofi cial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as despesas 

necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.

9. A Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fi scal processada perante 

a Justiça Estadual, cristalizou o entendimento de que: “Na execução fiscal, 

processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda publica antecipar o 

numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos ofi ciais de 

justiça.”

10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito 

de incidente de uniformização de jurisprudência, segundo a qual: “Na execução 

fi scal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; 

já as despesas com transporte dos ofi ciais de justiça, necessárias para a prática de 

atos fora do cartório, não se qualifi cam como custas ou emolumentos, estando a 

Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas 

despesas. Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na 

execução fi scal, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o valor destinado ao 

custeio de transporte dos ofi ciais de justiça” (IUJ no RMS 1.352/SP, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997).

11. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de 

controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i) “A isenção de que 

goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está 

adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, 

consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que 

os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas 

ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de 

responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem 

a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 
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39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.”; e 

que (ii) “de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, 

a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que 

houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código 

de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte 

adversa com a concessão de tal benefício isencional” (REsp 1.107.543/SP, julgado 

em 24.03.2010).

12. Ocorre que, malgrado o ofi cial de justiça integre o corpo funcional do 

Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas com 

o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração 

de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda 

Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o princípio 

constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa 

do Brasil: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei”).

13. Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fi scais ajuizadas 

pela Fazenda Nacional e por autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro 

Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ 18.04.1994; EREsp 23.337/SP, 

Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado em 

18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda 

Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro 

Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 

126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 

12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, 

Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; 

AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 

22.08.2008; REsp 821.462/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp 933.189/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).

14. Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de 

execuções fi scais ajuizadas pela Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. 

Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 01.10.2002, DJ 31.03.2003; 

REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 

13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda 

Turma, julgado em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro 

Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).

15. Destarte, ainda que a execução fi scal tenha sido ajuizada na Justiça Federal 

(o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), 
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cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/

deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta 

precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por 

força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.

16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-

C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (STJ, REsp 1.144.687/RS, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Seção, DJe de 21/05/2010).

Na hipótese dos autos, o ato processual deprecado – citação da executada 

e posteriores atos de execução – deverá ser cumprido no Município de Ibirama/

SC. Contudo, essa localidade não é sede de Vara Federal, devendo-se reconhecer 

a competência do Juízo de Direito para o cumprimento da carta precatória, 

consoante o disposto no art. 237, parágrafo único, do CPC/2015.

Conforme ressaltado pelo Ministro Og Fernandes, a Resolução 48/2005, 

do TRF/4ª Região, ao elencar a jurisdição territorial da Subseção Judiciária de 

Rio do Sul/SC sobre o Município de Ibirama/SC, apenas estipula a repartição 

interna da competência da Justiça Federal, até porque sobre cada ponto do 

território brasileiro haverá jurisdição de uma Seção ou Subseção da Justiça 

Federal, conforme os normativos aplicáveis. Tal fato, todavia, não interfere na 

conclusão de que o Município de Ibirama/SC não é sede de Vara Federal, o 

que autoriza a expedição de cartas precatórias, a serem cumpridas pelo Juízo de 

Direito, quando o ato processual tiver de ser praticado naquela localidade, na 

forma do art. 237, parágrafo único, do CPC/2015.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, Ministro Og Fernandes, 

para conhecer do Confl ito, a fi m de declarar a competência do Juízo de Direito 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Ibirama/SC, ora suscitado.

É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.318.051-RJ 

(2012/0070152-3)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Embargante: Ipiranga Produtos de Petróleo S A

Advogado: Ricardo Zamariola Junior e outro(s) - SP224324
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Embargado: Municipio de Guapimirim

Advogados: Carlos Vinícius Ramos Rolla e outro(s) - RJ131601

Winderson Neves Porto e outro(s) - RJ105344

EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência submetidos ao 

Enunciado Administrativo 2/STJ. Embargos à execução. Auto 

de infração lavrado em razão de dano ambiental. Necessidade de 

demonstração da responsabilidade subjetiva.

1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a 

anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - 

ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento 

de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de 

composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi 

reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo 

fundamento de que “o risco da atividade desempenhada pela apelada 

ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de 

sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em 

ilegitimidade da embargante para fi gurar no polo passivo do auto 

de infração que lhe fora imposto”, entendimento esse mantido no 

acórdão ora embargado sob o fundamento de que “[a] responsabilidade 

administrativa ambiental é objetiva”.

3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no 

julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 

17/4/2012), “a aplicação de penalidades administrativas não obedece 

à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação 

dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da 

culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado 

transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com 

demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”.

4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo 

envolvendo as mesmas partes: “A responsabilidade civil ambiental 

é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa 

ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo 
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causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação 

ambiental causada pelo transportador” (AgRg no AREsp 62.584/RJ, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015).

5. Embargos de divergência providos.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte resultado 

de julgamento: “Prosseguindo no julgamento, a Seção, por unanimidade, 

conheceu dos embargos de divergência e lhes deu provimento, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.” Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Sérgio 

Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Herman 

Benjamin (voto-vista), Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 12.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de embargos de 

divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da Relatoria do Ministro 

Benedito Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Embargos à execução. Auto de 

infração lavrado por dano ambiental. A responsabilidade administrativa ambiental 

é objetiva. A Lei n. 9.605/1998 não impõe que a pena de multa seja obrigatoriamente 

precedida de advertência. 1. A responsabilidade administrativa ambiental é 

objetiva. Deveras, esse preceito foi expressamente inserido no nosso ordenamento 

com a edição da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981). 

Tanto é assim, que o § 1º do art. 14 do diploma em foco defi ne que o poluidor 

é obrigado, sem que haja a exclusão das penalidades, a indenizar ou reparar os 

danos, independentemente da existência de culpa. Precedente: REsp 467.212/

RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 15/12/2003. 2. A penalidade 

de advertência a que alude o art. 72, § 3º, I, da Lei n. 9.605/1998 tão somente 
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tem aplicação nas infrações de menor potencial ofensivo, justamente porque 

ostenta caráter preventivo e pedagógico. 3. No caso concreto, a transgressão 

foi grave; consubstanciada no derramamento de cerca de 70.000 (setenta mil) 

litros de óleo diesel na área de preservação de ambiental de Guapimirim, em 

áreas de preservação permanente (faixas marginais dos rios Aldeia, Caceribú 

e Guaraí-Mirim e de seus canais) e em vegetações protetoras de mangue (fl. 

7), Some-se isso aos fatos de que, conforme atestado no relatório técnico de 

vistoria e constatação, houve morosidade e total despreparo nos trabalhos 

emergenciais de contenção do vazamento e as barreiras de contenção, as quais 

apenas foram instaladas após sete horas do ocorrido, romperam-se, culminando o 

agravamento do acidente (fl s. 62-67). À vista desse cenário, a aplicação de simples 

penalidade de advertência atentaria contra os princípios informadores do ato 

sancionador, quais sejam; a proporcionalilade e razoabilidade. Por isso, correta a 

aplicação de multa, não sendo necessário, para sua validade, a prévia imputação 

de advertência, na medida em que, conforme exposto, a infração ambiental foi 

grave. 4. Recurso especial conhecido e não provido.

Inicialmente, a embargante esclarece que, contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, interpôs recurso especial apontando 

ofensa aos arts. 3º, IV, da Lei 6.938/1981 e 72, § 3º, I, da Lei 9.605/1998, 

sob o fundamento de que às sanções administrativas aplica-se a sistemática 

da teoria da culpabilidade (responsabilidade subjetiva); e, ao fi nal, pleiteou-se 

fi nal, a anulação do Auto de Infração 004/05, lavrado pelo ora embargado em 

razão de vazamento de óleo diesel causado por descarrilamento de composição 

ferroviária.

Como a Primeira Turma manteve o acórdão recorrido assentando que a 

responsabilidade ambiental administrativa que amparou o auto de infração é 

de natureza objetiva - apesar de decorrer do exercício do poder de polícia e ter 

caráter evidentemente punitivo -, alega a embargante que houve divergência em 

relação a entendimento diverso adotado pela Segunda Turma no julgamento 

do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, em que “reconhecida a nulidade 

do auto de infração e reformada a decisão, justamente em decorrência da 

aplicação da sistemática da teoria da culpabilidade (responsabilidade subjetiva) 

na hipótese de responsabilidade administrativa ambiental” (fl . 1.116-e).

Houve impugnação.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opina pelo provimento dos 

embargos de divergência.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Os presentes 

embargos de divergência estão submetidos ao Enunciado Administrativo 2/

STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade 

na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça.”

Prospera a insurgência.

Antes de discorrer sobre a questão ora trazida, cumpre afastar a preliminar 

de não conhecimento dos embargos de divergência, uma vez confi gurada a 

necessária similitude fático-jurídica entre o julgado embargado e o paradigma 

eleito pela embargante, pois, tanto em um caso como no outro, o cerne diz 

respeito à natureza da responsabilidade pela infração ambiental, para fi ns de 

aplicação de multa.

Prosseguindo, temos que na origem foram opostos embargos à execução 

objetivando a anulação de auto de infração lavrados pelo Município de 

Guapimirim - ora embargado -, em razão de danos ambientais decorrentes 

de derramamento de óleo diesel em acidente (descarrilamento) envolvendo 

composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

Na primeira instância, os embargos à execução foram julgados procedentes 

para declarar a nulidade do auto de infração, bem assim para cancelar os efeitos 

da inscrição em dívida ativa da multa ambiental.

Isso porque: (i) a imposição da penalidade se fundou apenas em dispositivos 

de lei federal; (ii) a penalidade foi aplicada sumariamente, sem prévia advertência 

para que o agente pudesse tomar as providências cabíveis; (iii) não houve prova 

técnica elaborado por órgão competente para fundamentar a multa.

A apelação do ora embargado foi provida pelos seguintes fundamentos: (a) 

após a aplicação da multa, o autuado apresentou defesa administrativa, a qual 

foi indeferida, resultado mantido após julgamento de recurso administrativo; 

(b) os argumentos relativos à ausência de aviso prévio ou notifi cação, bem 

como a indicação dos motivos que justifi quem o montante de sua aplicação 

não se sustentam, pois já foram analisados pelo agente fi scal ao lavrar o auto de 

infração; (c) o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos 

ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não 

havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para 
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fi gurar no pólo passivo do auto de infração que lhe fora imposto; e (d) a apelada 

foi responsável pelo dano ambiental em razão de culpa in eligendo.

Por fi m, na Primeira Turma, por maioria, foi desprovido o recurso especial 

pelo fundamento de que é objetiva a responsabilidade administrativa ambiental, 

senão vejamos:

Pois bem, ao contrário do entendimento da recorrente, é objetiva a 

responsabilidade administrativa ambiental. Deveras, esse preceito foi 

expressamente inserido no nosso ordenamento com a edição da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981). Tanto é assim, que o § 1º do art. 

14 do diploma em foco defi ne que o poluidor é obrigado, sem que haja a exclusão 

das penalidades, a indenizar ou reparar os danos, independentemente da existência 

de culpa. Oportuna é transcrição do dispositivo em comento:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 

ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 

sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 

para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 

ao meio ambiente.

Dessarte, é extreme de dúvida que são independentes as esferas de 

responsabilidade, mas, em se tratando das responsabilidades civil e administrativa, 

a Lei n. 6.938/1981 tratou de elidir a culpa e o dolo para a imputação de 

penalidades e obrigação de indenizar ou reparar o dano. Essa é a exegese que se 

infere da primeira parte do § 1º do art. 14 do dispositivo sob exame.

(...)

Essa conclusão se justifi ca por conta dos riscos potencialmente poluidores 

envolvidos na atividade econômica desempenhada pela empresa recorrente, 

que deve responder pelos eventuais danos ocasionados em virtude dessa 

atividade, ainda que tenha concorrido de forma indireta, como na hipótese de 

derramamento de óleo diesel por empresa contratada por si para o transporte 

dessa substância.

Como se vê, à ora embargante foi imposta multa por dano ambiental sob 

o fundamento da responsabilidade objetiva decorrente da propriedade da carga 

transportada por outrem (Ferrovia Centro Atlântica), que efetivamente teve 

participação direta no acidente que causou a degradação ambiental.

Ocorre que a jurisprudência desta Corte, em casos análogos, assentou que 

a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.
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Para ilustrar esse entendimento, reporto-me ao voto proferido no REsp 

1.251.697/PR, de minha relatoria, julgado no âmbito da Segunda Turma:

(...) Esta Corte Superior possui entendimento pacífi co no sentido de que a 

responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, 

como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário 

condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos.

Foi essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada.

O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a 

possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração 

ambiental.

A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da 

responsabilidade administrativa por dano ambiental.

Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º, inc. XLV, CR88), aplicável 

não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível 

ajuizar execução fi scal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face 

de condutas imputáveis a seu pai.

Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica 

da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), 

mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta 

deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento 

subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fi ca bem 

estampada da leitura do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual “[s]em 

obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, 

a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 

por sua atividade”.

O art. 14, caput, também é claro:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades defi nidas pela legislação federal, 

estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias 

à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; 

a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os 

poluidores, a quem a própria legislação defi ne como “a pessoa física ou jurídica, 

de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma 

normativo).



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 175

Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental 

é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já defi ne como poluidor 

todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, 

adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado 

por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, 

pois).

Mas fato é que o uso do vocábulo “transgressores” no caput do art. 14, 

comparado à utilização da palavra “poluidor” no § 1º do mesmo dispositivo, 

deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da 

intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é 

subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e 

penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por 

ofensa ambientais praticadas por outrem.

Na mesma linha de consideração decidiu a Primeira Turma em caso 

análogo envolvendo as mesmas partes:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. (...) Dano ambiental. Acidente no transporte de óleo diesel. Imposição de 

multa ao proprietário da carga. Impossibilidade. Terceiro. Responsabilidade subjetiva. 

(...) II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de 

responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, 

por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente 

pela degradação ambiental causada pelo transportador. III - Agravo regimental 

provido. (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 

07/10/2015)

Cito, ainda, precedente mais recente da Segunda Turma:

Processual Civil. Administrativo. Dano ambiental. Auto de infração. 

Responsabilidade administrativa. Exigência de dolo ou culpa. Multa. Cabimento em 

tese. 1. Segundo o acórdão recorrido, “a responsabilidade administrativa ambiental 

é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das 

normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, 

como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais” (e-STJ 

fl . 997). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade 

administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para 

sua confi guração. Precrdentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda 
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Turma, DJe 17/4/2012. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1640243/

SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 

27/04/2017)

Esse é o entendimento que deve presidir o exame do caso concreto, em 

que inequívoco nos autos a inexistência de participação direta da embargante no 

acidente que deu causa à degradação ambiental.

Nesses termos, é de se prover o recurso especial para anular o Auto de 

Infração 004/2005, que deu origem ao crédito objeto da CDA executada pelo 

Município de Guapimirim/RJ, na medida em que se mostra sufi ciente para 

tanto o acolhimento da alegação da ora embargante.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência, nos termos 

da fundamentação. 

Ficam restabelecidos os ônus sucumbenciais fi xados na sentença.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil, Administrativo e Ambiental. 

Embargos de divergência. Dano ao meio ambiente. Auto de infração. 

Multa. Responsabilidade administrativa. Exigência de dolo ou culpa.

Histórico da Demanda

1. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pelo 

Município de Guapimirim/RJ visando à cobrança de multa 

administrativa ambiental de R$ 5 milhões fundada nos arts. 2º, 6º, 

14 da Lei 9.605/1998 e 41 do Decreto 3.179/1999 e imposta pelo 

derramamento, durante o transporte ferroviário, de aproximadamente 

sessenta mil litros de óleo diesel de propriedade da ora embargante na 

Baía de Guanabara e na Área de Proteção Ambiental de Guapimirim.

2. O citado derramamento decorreu do descarrilamento, no 

dia 26.4.2005, de sete vagões-tanque de propriedade da Ferrovia 

Centro Atlântica, os quais transportavam o aludido combustível de 

propriedade da embargante.

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu 

provimento à Apelação do Município de Guapimirim, ora embargado, 
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e reformou a sentença que anulara o auto de infração ambiental, por 

entender que a ora Embargante é responsável pelo derramamento de 

óleo de sua propriedade por culpa in eligendo.

Caracterização da Divergência

4. No tocante à preliminar de não conhecimento dos Embargos 

de Divergência, acompanho o e. Relator para rechaçá-la, visto 

que existe similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e 

o paradigma. Como destacado, ambos os julgados versam sobre a 

natureza da responsabilidade por infração administrativa ambiental. 

Todavia, enquanto o aresto vergastado adotou a teoria objetiva, o 

paradigma acolhe a teoria subjetiva.

Responsabilidade Administrativa Ambiental Subjetiva

5. A responsabilidade administrativa por dano ambiental 

ambiental é de natureza subjetiva, conforme consignado no aresto 

paradigma.

6. Como destacado pelo e. Relator, a imposição de penalidade 

administrativa por infração ao meio ambiente rege-se pela teoria da 

responsabilidade subjetiva.

7. A disposição do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 de que a 

indenização ou reparação dos danos ambientais não afasta a aplicação 

de sanções administrativas significa apenas que a indenização 

ou reparação do dano prescindem da culpa, e não que as sanções 

administrativas dispensam tal elemento subjetivo.

8. Não há confundir o direito administrativo sancionador com a 

responsabilidade civil ambiental.

Conclusão

9. Embargos de Divergência providos, acompanhando o e. 

Relator.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Embargos de Divergência 

interpostos contra acórdão da Primeira Turma assim ementado:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Embargos à execução. 

Auto de infração lavrado por dano ambiental. A responsabilidade administrativa 

ambiental é objetiva. A Lei n. 9.605/1998 não impõe que a pena de multa seja 

obrigatoriamente precedida de advertência.
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1. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva. Deveras, esse 

preceito foi expressamente inserido no nosso ordenamento com a edição da Lei 

de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981). Tanto é assim, que o § 

1º do art. 14 do diploma em foco defi ne que o poluidor é obrigado, sem que haja 

a exclusão das penalidades, a indenizar ou reparar os danos, independentemente 

da existência de culpa. Precedente: REsp 467.212/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, DJ 15/12/2003.

2. A penalidade de advertência a que alude o art. 72, § 3º, I, da Lei n. 9.605/1998 

tão somente tem aplicação nas infrações de menor potencial ofensivo, justamente 

porque ostenta caráter preventivo e pedagógico.

3. No caso concreto, a transgressão foi grave; consubstanciada no 

derramamento de cerca de 70.000 (setenta mil) litros de óleo diesel na área de 

preservação de ambiental de Guapimirim, em áreas de preservação permanente 

(faixas marginais dos rios Aldeia, Caceribú e Guaraí-Mirim e de seus canais) e em 

vegetações protetoras de mangue (fl . 7), Some-se isso aos fatos de que, conforme 

atestado no relatório técnico de vistoria e constatação, houve morosidade e total 

despreparo nos trabalhos emergenciais de contenção do vazamento e as barreiras 

de contenção, as quais apenas foram instaladas após sete horas do ocorrido, 

romperam-se, culminando o agravamento do acidente (fl s. 62-67). À vista desse 

cenário, a aplicação de simples penalidade de advertência atentaria contra os 

princípios informadores do ato sancionador, quais sejam; a proporcionalilade e 

razoabilidade. Por isso, correta a aplicação de multa, não sendo necessário, para 

sua validade, a prévia imputação de advertência, na medida em que, conforme 

exposto, a infração ambiental foi grave.

4. Recurso especial conhecido e não provido.

O acórdão da Segunda Turma apontado como paradigma tem a seguinte 

ementa:

Ambiental. Recurso especial. Multa aplicada administrativamente em 

razão de infração ambiental. Execução fiscal ajuizada em face do adquirente 

da propriedade. Ilegitimidade passiva. Multa como penalidade administrativa, 

diferente da obrigação civil de reparar o dano.

1. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal ajuizado pelo ora 

recorrente por fi gurar no polo passivo de feito executivo levado a cabo pelo 

Ibama para cobrar multa aplicada por infração ambiental.

2. Explica o recorrente - e faz isto desde a inicial do agravo de instrumento e 

das razões de apelação que resultou no acórdão ora impugnado - que o crédito 

executado diz respeito à violação dos arts. 37 do Decreto n. 3.179/99, 50 c/c 25 da 

Lei n. 9.605/98 e 14 da Lei n. 6.938/81, mas que o auto de infração foi lavrado em 

face de seu pai, que, à época, era o dono da propriedade.
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3. A instância ordinária, contudo, entendeu que o caráter propter rem e 

solidário das obrigações ambientais seria sufi ciente para justifi car que, mesmo 

a infração tendo sido cometida e lançada em face de seu pai, o ora recorrente 

arcasse com seu pagamento em execução fi scal.

4. Nas razões do especial, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos 

arts. 3º e 568, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC) e 3º, inc. IV, e 14 da Lei 

n. 6.938/81, ao argumento de que lhe falece legitimidade passiva na execução 

fi scal levada a cabo pelo Ibama a fi m de ver quitada multa aplicada em razão de 

infração ambiental.

5. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a 

responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, 

como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário 

condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. Foi essa a 

jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada.

6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a 

possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração 

ambiental.

7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da 

responsabilidade administrativa por dano ambiental.

8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º, inc. XLV, CR88), 

aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, 

não é possível ajuizar execução fi scal em face do recorrente para cobrar multa 

aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à 

lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos 

causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, 

a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de 

seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e 

o dano.

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fi ca 

bem estampada da leitura do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual “[s]

em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, 

a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 

por sua atividade”.

11. O art. 14, caput, também é claro: “[s]em prejuízo das penalidades defi nidas 

pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]”.

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos 

transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger 
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todos os poluidores, a quem a própria legislação defi ne como “a pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma 

normativo).

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental 

é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já defi ne como poluidor 

todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, 

adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado 

por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, 

pois).

14. Mas fato é que o uso do vocábulo “transgressores” no caput do art. 14, 

comparado à utilização da palavra “poluidor” no § 1º do mesmo dispositivo, 

deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da 

intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é 

subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e 

penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por 

ofensa ambientais praticadas por outrem.

15. Recurso especial provido.

O recorrente alega que há divergência relativamente à interpretação do 

art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, especifi camente quanto à modalidade de 

responsabilidade adotada para responsabilização por infrações administrativas 

ambientais. Afirma que o acórdão embargado aplicou a responsabilidade 

objetiva, enquanto o paradigma adota a teoria da culpabilidade (responsabilidade 

subjetiva).

O Relator, e. Ministro Mauro Campbell Marques, votou pelo provimento 

dos Embargos de Divergência.

Pedi vista dos autos.

Passo a meu voto.

Histórico da Demanda

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pelo Município de 

Guapimirim/RJ visando à cobrança de multa administrativa ambiental de 

R$ 5 milhões fundada nos arts. 2º, 6º, 14 da Lei 9.605/1998 e 41 do Decreto 

3.179/1999 e imposta pelo derramamento, durante o transporte ferroviário, 

de aproximadamente sessenta mil litros de óleo diesel de propriedade da 

ora embargante na Baía de Guanabara e na Área de Proteção Ambiental de 

Guapimirim.
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O citado derramamento decorreu do descarrilamento, no dia 26.4.2005, 

de sete vagões-tanque de propriedade da Ferrovia Centro Atlântica, os quais 

transportavam o aludido combustível de propriedade da embargante.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à 

Apelação do Município de Guapimirim, ora embargado, e reformou a sentença 

que anulara o auto de infração ambiental, por entender que a ora embargante é 

responsável pelo derramamento de óleo de sua propriedade por culpa in eligendo.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento 

ao Recurso Especial sob o fundamento que a responsabilidade administrativa 

ambiental é objetiva e que a pena de advertência aplica-se somente em caso de 

infração de menor potencial ofensivo.

Caracterização da Divergência

No tocante à preliminar de não conhecimento dos Embargos de 

Divergência, acompanho o e. Relator para rechaçá-la, visto que existe similitude 

fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma. Como destacado, 

ambos os julgados versam sobre a natureza da responsabilidade por infração 

administrativa ambiental. Todavia, enquanto o aresto vergastado adotou a teoria 

objetiva, o paradigma acolhe a teoria subjetiva.

Responsabilidade Administrativa Ambiental Subjetiva

O acórdão recorrido anotou ser objetiva a responsabilidade administrativa 

por dano ambiental. Constou do voto vencedor (fl s. 1.085-1.086):

Pois bem, ao contrário do entendimento da recorrente, é objetiva a 

responsabilidade administrativa ambiental. Deveras, esse preceito foi 

expressamente inserido no nosso ordenamento com a edição da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981). Tanto é assim, que o § 1º do 

art. 14 do diploma em foco defi ne que o poluidor é obrigado, sem que haja a 

exclusão das penalidades, a indenizar ou reparar os danos, independentemente 

da existência de culpa

Oportuna é transcrição do dispositivo em comento:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 

ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 

sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
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para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 

ao meio ambiente.

Dessarte, é extreme de dúvida que são independentes as esferas de 

responsabilidade, mas, em se tratando das responsabilidades civil e administrativa, 

a Lei n. 6.938/1981 tratou de elidir a culpa e o dolo para a imputação de 

penalidades e obrigação de indenizar ou reparar o dano. Essa é a exegese que se 

infere da primeira parte do § 1º do art. 14 do dispositivo sob exame.

Contudo, a responsabilidade administrativa por dano ambiental ambiental 

é de natureza subjetiva, conforme consignado no aresto paradigma.

Como destacado pelo e. Relator, a imposição de penalidade administrativa 

por infração ao meio ambiente rege-se pela teoria da responsabilidade subjetiva.

A disposição do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 de que a indenização ou 

reparação dos danos ambientais não afasta a aplicação de sanções administrativas 

signifi ca apenas que a indenização ou reparação do dano prescindem da culpa, e 

não que as sanções administrativas dispensam tal elemento subjetivo.

Não há confundir o direito administrativo sancionador com a 

responsabilidade civil ambiental, chegando-se ao ponto de atribuir 

responsabilidade do autuado por fato de terceiro.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Código de Processo Civil 

de 2015. Aplicabilidade. Multa ambiental. Derramamento de produto tóxico 

em avenida. Sucumbência mínima. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 7/

STJ. Incidência. Dano ambiental. Responsabilidade administrativa ambiental. 

Natureza subjetiva. Culpa. Comprovação. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 7/

STJ. Argumentos insufi cientes para desconstituir a decisão atacada. Aplicação de 

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

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil 

de 2015.

II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou acerca 

dos ônus sucumbenciais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, 

o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 

7/STJ.

III - Não se desconhece o entendimento consolidado nesta Corte, segundo 

o qual, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, 
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proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde 

subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador, aferindo-

se a responsabilidade mediante a comprovação da culpa.

IV - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou acerca 

da responsabilidade pelo dano ambiental no deslocamento e transporte da 

carga, sem a cautela exigida pela natureza do produto, demandaria necessário 

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz 

do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos sufi cientes para desconstituir a decisão 

recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do 

Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo 

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 

inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que 

não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.712.989/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Código de Processo Civil 

de 2015. Aplicabilidade. Multa ambiental. Derramamento de produto tóxico 

em avenida. Sucumbência mínima. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 7/

STJ. Incidência. Dano ambiental. Responsabilidade administrativa ambiental. 

Natureza subjetiva. Culpa. Comprovação. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 7/

STJ. Argumentos insufi cientes para desconstituir a decisão atacada. Aplicação de 

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

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil 

de 2015.

II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou acerca 

dos ônus sucumbenciais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, 

o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 

7/STJ.

III - Não se desconhece o entendimento consolidado nesta Corte, segundo 

o qual, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, 

proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde 

subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador, aferindo-

se a responsabilidade mediante a comprovação da culpa.

IV - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou acerca 

da responsabilidade pelo dano ambiental no deslocamento e transporte da 
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carga, sem a cautela exigida pela natureza do produto, demandaria necessário 

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz 

do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos sufi cientes para desconstituir a decisão 

recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do 

Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo 

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 

inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que 

não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.712.989/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)

Processual Civil e Administrativo. Argumentos suscitados nas contrarrazões. 

Manifestação. Desnecessidade. Dano ambiental. Auto de infração. 

Responsabilidade administrativa. Caráter subjetivo.

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).

2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes nem tampouco a rebater um a um todos seus argumentos, desde que 

os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 

Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a 

responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-

se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano. 

Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 826.046/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 

julgado em 27/02/2018, DJe 05/04/2018)

Processual e Ambiental. Exploração econômica de Área de Proteção 

Permanente - APP. Multa afastada. Ausência de dolo ou culpa do agente. Revisão 

de fatos e provas. Súmula 7/STJ. Incidência.

1. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, “a responsabilidade 

administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a demonstração de 

dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano” (AgInt no AREsp 826.046/
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SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 

05/04/2018).

2. As instâncias ordinárias, ao examinar as peculiaridades do caso concreto, 

afastou a multa ambiental aplicada, por não vislumbrar na conduta praticada a 

presença de dolo ou culpa. Assim, a alteração do acórdão recorrido demandaria, 

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, 

providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/

STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.263.957/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

Processual Civil. Administrativo. Dano ambiental. Auto de infração. 

Responsabilidade administrativa. Exigência de dolo ou culpa. Multa. Cabimento 

em tese.

1. Segundo o acórdão recorrido, “a responsabilidade administrativa ambiental 

é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das 

normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, 

como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais” (e-STJ fl . 

997).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade 

administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para 

sua confi guração. Precrdentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 17/4/2012.

3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1.640.243/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 07/03/2017, DJe 27/04/2017)

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Dano ambiental. Acidente 

no transporte de óleo diesel. Imposição de multa ao proprietário da carga. 

Impossibilidade. Terceiro. Responsabilidade subjetiva.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da 

controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida 

pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão.

II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de 

responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por 

não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela 

degradação ambiental causada pelo transportador.
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III - Agravo regimental provido.

(AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 07/10/2015)

Ante o exposto, acompanho o e. Relator e dou provimento aos Embargos de 

Divergência.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.013-DF (2013/0094361-4)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Impetrante: Lindomar Antônio Lembranci

Impetrante: Edmar Gilberto Lembrance

Impetrante: Arnaldo Jorge Lembrance

Impetrante: Pedro Paulo Lembrance

Impetrante: Antonio Vitor Lembrance

Impetrante: Nildo Lembrance Junior

Impetrante: Edinaide Aparecida Lembrance

Impetrante: Anna Maria Lembranci

Advogados: Marcelo Sena Santos - BA030007

Rita Santana Sena Santos e outro(s) - BA030029

Impetrado: Ministro de Estado da Justiça

Interes.: União

Procurador: Advocacia-Geral da União - AGU - AL000000U

Interes.: Município de Porto Seguro

Procurador: Hélio José Leal Lima e outro(s) - BA000461B

Interes.: Estado da Bahia

Procurador: Antonio José Telles de Vasconcelos e outro(s)

Litis. Pas: Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do 

Extremo Sul da Bahia - FINPAT

Advogado: Adelar Cupsinski - DF040422
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EMENTA

Processual Civil, Constitucional e Administrativo. Mandado de 

segurança preventivo. Litisconsórcio passivo necessário. Confi guração. 

Portaria declaratória. Remarcação de terras indígenas. Art. 67 do ADCT. 

Lapso temporal. Prazo programático. Decadência. Inocorrência. 

Processo demarcatório. Ato jurídico perfeito, contraditório e ampla 

defesa. Ofensa. Inexistência. Direito de propriedade. Direito dos 

índios sobre as terras que ocupam. Confl ito. Dilação probatória. Via 

eleita. Inadequação.

1. Mandado de segurança preventivo impetrado contra o Ministro 

de Estado da Justiça e Segurança Pública, a fi m de que se abstenha de 

assinar a Portaria Declaratória de Ampliação da Terra Indígena de 

Barra Velha e determine o arquivamento defi nitivo do Proc. FUNAI/

BSB/2556/1982 em relação ao imóvel adquirido pelos impetrantes, 

mediante título aquisitivo de compra e venda devidamente registrado 

no cartório de imóveis.

2. A despeito da função institucional do Ministério Público (art. 

129, V, da CF) e da obrigação da União de zelar pela proteção das 

terras e dos direitos dos índios no Brasil (art. 215, § 1, e 231 da CF), 

o art. 232 da Constituição Federal de 1988 reconheceu a capacidade 

processual dos índios, suas comunidades e organizações para a defesa 

de seus próprios direitos e interesses, objetivando facilitar o seu acesso 

ao Poder Judiciário.

3. Hipótese em que as lideranças da Terra Indígena Pataxó de 

Barra Velha e comunidades parceiras, organizadas pela Federação 

Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia, 

devidamente representada por seus advogados, foram admitidas como 

litisconsortes passivos necessários.

4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de 

que o prazo quinquenal previsto no 67 da ADCT não é decadencial, 

sendo o lapso temporal estipulado pelo Poder Constituinte para 

fi ns programáticos, com o intuito de impor ao administrador maior 

agilidade nos processos de demarcação, até porque somente em 1996 

foi publicado o Decreto n. 1.775, que disciplina o procedimento 

administrativo de demarcação.
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5. A jurisprudência dos tribunais superiores fi rmou-se na linha 

de que o prazo previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não pode ser 

aplicado de forma retroativa, devendo incidir somente após a vigência 

do referido diploma legal.

6. Considerando que o prazo decadencial começou a fl uir em 

1º/02/1999, data da entrada em vigor da Lei n. 9.784, forçoso convir 

que, quando a FUNAI resolveu constituir o primeiro grupo técnico 

para realizar estudos de revisão de limites da Terra Indígena de Barra 

Velha, por meio de sua Portaria 685 de 18 de agosto de 1999, ainda 

não havia ocorrido a decadência administrativa.

7. O processo administrativo de ampliação da aludida terra 

encontra-se em curso há anos, em razão de inúmeros fatores, entre 

eles, a controvérsia jurídica entre ICMBIO, INCRA e FUNAI a 

respeito da sobreposição de terra indígena sobre áreas de proteção 

ambiental no sul da Bahia e dos projetos de assentamento, alvos de 

arbitragem da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia 

Geral da União – CCAF/AGU, a qual não chegou a uma resolução 

nesse caso concreto.

8. Publicado o relatório circunstanciado de revisão de limites da 

terra indígena, conforme exigido pelo § 6º do art. 2º do Decreto n. 

1.775/996 e 231 da CF/1988, o Presidente da FUNAI encaminhou 

o processo administrativo ao Ministro da Justiça, que, por sua vez, 

minutou uma portaria em que declara de posse permanente do Grupo 

Indígena Pataxó a Terra Indígena Barra Velha, ampliando a área de 

8.627,4590ha (oito mil, seiscentos e vinte e sete hectares, quarenta e 

cinco ares e noventa centiares), originalmente demarcada por meio do 

Decreto Federal n. 396/1991, para mais de 52.000,00ha (cinquenta e 

dois mil hectares), não tendo sido o documento assinado, em virtude 

de decisão liminar.

9. No caso, a administração pública não permaneceu inerte, 

tendo exercido o seu poder de autotutela no prazo legal, nos termos 

das Súmulas 346 e 473 do STF e, ainda que assim não fosse, trata-se 

de procedimento administrativo instaurado com o objetivo de rever 

ato supostamente eivado de vícios formais e materiais, o que afasta 

a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI, da CF/88 e 6º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
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10. A possibilidade de superação do vício pelo decurso do 

prazo decadencial, mesmo nas hipóteses de absoluta contrariedade à 

Constituição Federal, encontra-se pendente de julgamento pelo STF, 

que reconheceu a repercussão geral do tema (RE 817.338/DF, Relator 

Min. Dias Toff oli, DJe 08/10/2015), e, enquanto não houver decisão 

com caráter vinculante, deve prevalecer a atual jurisprudência dos 

tribunais superiores, no sentido de que os atos administrativos nulos 

não podem ser convalidados pelo decurso de tempo.

11. De qualquer ângulo de que se examine a questão, não se 

vislumbra a alegada ofensa ao art. 54 da Lei n. 9.784/1999, sendo 

garantido aos impetrantes, contudo, o controle judicial da legalidade 

de qualquer ato administrativo, sempre que se sentirem ofendidos em 

seus direitos.

12. Segundo o entendimento da Suprema Corte, “o processo de 

demarcação de terras indígenas, tal como regulado pelo Decreto n. 

1.775/1996, não vulnera os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, de vez que garante aos interessados o direito de se manifestarem” 

(RMS 27.255 AgR/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

11/12/2015), sendo a referida norma editada com o fi to de concretizar 

os mandamentos contidos nos arts. 231 e 232 da Constituição Federal 

de 1988.

13. O rito estabelecido no Decreto n. 1.775/96 não determina 

a notifi cação direta (citação pessoal) de eventuais interessados para 

manifestação no processo demarcatório, sendo bastante a publicação, 

em diário ofi cial, do resumo do relatório circunstanciado, do memorial 

descritivo e do mapa da área e, ainda, sua fi xação na sede da prefeitura 

do município em que situado o imóvel, nos termos do § 7º do art. 2º 

do Decreto n. 1.775/1996, o que ocorreu na espécie.

14. No julgamento da Petição n. 3.388/RR (caso da Raposa 

Serra do Sol), considerado como leadind case da matéria, o Supremo 

Tribunal Federal adotou a data da promulgação da Constituição 

Federal (5 de outubro de 1988) como marco temporal para aferir se a 

área objeto de demarcação constitui terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios, tendo sido estabelecidas 19 condições para a revisão da 

demarcação dos limites da terra indígena.
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15. Não se vislumbra a alegada violação das diretrizes impostas 

pelo STF nos itens XVII (é vedada a ampliação da terra indígena já 

demarcada) e XIX (é assegurada a efetiva participação de todos os 

entes da Federação em todas as etapas do processo de demarcação) 

do referido julgado, não havendo ensejo para o impedimento da 

continuidade da revisão do procedimento demarcatório originário das 

Terras Indígenas de Barra Velha, sob a ótica da legalidade.

16. Os documentos constantes nos autos indicam que o 

procedimento originário de demarcação da terra indígena Barra 

Velha decorreu de um acordo entre FUNAI e IBDF, sem a realização 

de estudos específi cos de identifi cação da ocupação tradicional e 

permanente do Grupo Indígena Pataxó, apresentando (tal processo) 

vícios de legalidade que, se mantidos, podem gerar mais instabilidade 

do que segurança jurídica, considerando-se sobretudo os múltiplos 

interesses envolvidos no processo de demarcação em análise – 

econômico, ambiental, fundiário e sociocultural.

17. A discussão a respeito da tradicionalidade da ocupação 

indígena – que deve ser analisada sob o prisma técnico da história 

do grupo indígena e da natureza da ocupação –, bem como acerca da 

validade dos títulos imobiliários existentes em nome de particulares sob 

a área sub judice exigem dilação probatória, providência incompatível 

com o rito mandamental.

18. Tendo em vista os vários interesses envolvidos nos processos 

de demarcação em análise, bem como o tempo de sua tramitação, 

a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal 

(CCAF) deveria buscar meios alternativos para uma solução amigável 

do confl ito entre as partes, nos termos dos arts. 3º e 174 do atual 

Código de Processo Civil, antes de se concluir a última etapa do 

procedimento administrativo.

19. Ordem denegada. Liminar cassada e agravos regimentais 

julgados prejudicados.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, denegar a segurança, cassando a liminar anteriormente deferida 

e, em consequência julgar prejudicados o agravo regimental interposto pela 

União e o agravo interno manejado pelos impetrantes, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Napoleão Nunes 

Maia Filho, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina 

Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes os Srs. Ministros 

Francisco Falcão e Og Fernandes.

Brasília (DF), 27 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 2.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de mandado de segurança 

preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Lindomar Antônio Lembranci 

e Outros contra o Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, a 

fi m de que se abstenha de assinar a Portaria Declaratória de Ampliação da 

Terra Indígena de Barra Velha e determine o arquivamento defi nitivo do Proc. 

FUNAI/BSB/2556/1982, em relação à Fazenda Lembrança II, adquirida pelos 

impetrantes, em 22/02/2000, mediante título aquisitivo de compra e venda, 

devidamente registrado no cartório de imóveis.

Narram que, concluído o processo administrativo de demarcação da 

Terra Indígena de Barra Velha (Proc. FUNAI/BSB/2556/1982), localizada no 

Município de Porto Seguro, com o fi to de estabelecer a área tradicionalmente 

ocupada pelo grupo indígena Pataxó, o então Presidente da República 

homologou o procedimento, por meio do Decreto Federal n. 396/1991 (doc. 

e-STJ fl . 494), reservando à aludida comunidade uma área total de 8.627,4590ha 

(oito mil, seiscentos e vinte e sete hectares, quarenta e cinco ares e noventa 

centiares).

Posteriormente, verifi cou-se que a área demarcada encontrava-se dentro 

de uma reserva ambiental, pertencente ao Parque Nacional Monte Pascoal, no 

extremo sul do Estado da Bahia. Diante dessa constatação, a FUNAI e o IBDF 

promoveram um Termo de Acordo por meio do qual “compuseram o confl ito 

estritamente acerca da sobreposição de áreas e ratifi caram a área delimitada pela 

própria FUNAI mediante todos os procedimentos exigíveis à época – Decreto 

Federal n. 76.999/76” (e-STJ fl . 11).
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Sustentam que, apesar de ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos para 

a Administração rever seus atos (art. 54 da Lei n. 9.784/1999), a FUNAI 

constituiu novo grupo técnico para realizar estudos para a remarcação e 

ampliação dessa reserva, que passaria de 8.627,4590ha (oito mil, seiscentos e 

vinte e sete hectares, quarenta e cinco ares e noventa centiares) para mais de 

52.000,00ha (cinquenta e dois mil hectares), sob a premissa equivocada de que a 

demarcação originou-se de mero acordo entre órgãos federais, circunstância não 

constatada no Processo FUNAI/BSB/3267/80, o qual resultou na Portaria n. 

1.393/1982 (doc. e-STJ fl s. 466/467).

Aduzem que “a demarcação originária da Terra Indígena de Barra Velha, 

não foi fruto de um mero acordo entre os órgãos federais – IBDF e FUNAI 

– estes apenas conciliaram acerca da sobreposição de área, vez que ambos 

passariam a ter uma espécie de jurisdição sobre o mesmo espaço territorial, 

identifi cado sob dois ‘gravames’ distintos (ambiental X indígena)” (e-STJ fl . 13).

Acrescentam que, no processo de ampliação, surgiram novas questões, que 

envolveram órgãos federais – IBAMA, INCRA e FUNAI –, o que ocasionou 

a abertura, em 2004, “de Procedimento Administrativo de Conciliação, este 

através da Câmara de Conciliação Ad-hoc da AGU – Advocacia Geral da União 

– Anexo 15” (e-STJ fl s. 14). Nesse ínterim, especifi camente em 27 de fevereiro 

de 2008, o Presidente da Funai aprovou o novo relatório do Grupo Técnico, 

passando a área já demarcada dos seus 8.627,4590ha para aproximadamente 

52.000ha (cinqüenta e dois mil hectares)”, tornando inviável a conciliação entre 

os órgãos supra citados, circunstância que ensejou a conversão do procedimento 

de conciliação em arbitragem.

Informam que “a referida arbitragem resultou no Parecer n. AGU/SRG-

01/2009 – Anexo 17”, no qual se “reconheceu a impossibilidade jurídica de 

continuidade do processo administrativo da revisão da Terra Indígena de Barra 

Velha, pautando tal assertiva na condicionante XVII do Acórdão da Petição 

n. 3.388/RR do STF”. Não obstante, afi rmam que a FUNAI prosseguiu com 

o processo de ampliação sob a “articulada denominação de revisão”, o que 

culminou na edição de portaria para assinatura do Ministro da Justiça, em 

18/07/2012, ora objeto de impugnação.

Nesse contexto, entendem que a decisão da autarquia federal afronta 

o disposto no art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

– ADCT, que estabeleceu prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, para a conclusão de todas as 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 193

demarcações das áreas indígenas, além de contrariar o Parecer da Advocacia-

Geral da União (Parecer AGU/SRG-01/2009) (e-STJ fl s. 503/605), o Decreto 

Federal n. 76.999/1976, bem como os arts. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999 e 6º, 

§ 1º, da LICC.

Defendem, ainda, que a ampliação da terra indígena em comento gera 

enorme insegurança jurídica, pois desrespeita o acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal na Petição n. 3.888/RR – referente à Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol –, especifi camente as condicionantes XVII (“é vedada a ampliação 

de área indígena já demarcada”) e XIX (“é assegurada a participação dos 

entes federados no procedimento administrativo de demarcação das terras 

indígenas, encravadas em seus territórios, observada a fase em que se encontrar 

o procedimento”) daquele julgado.

Acrescentam que inexiste qualquer procedimento em curso objetivando 

a anulação do Proc. FUNAI/BSB/2556/1982, bem como que a Portaria n. 

2.498/2011 do Ministro da Justiça (e-STJ fl. 2.101) impôs a observância 

imediata da condicionante XIX estabelecida no acórdão da Petição n. 3.888/RR.

Afi rmam que o periculum in mora reside no fato de a portaria declaratória, 

já redigida (e-STJ fl s. 663/665), estar na iminência de ser assinada pelo Ministro 

da Justiça, ora impetrado, o que poderá acarretar a paralização das atividades 

agrícolas dos proprietários das terras em comento e, em consequência, do 

recolhimento de tributos, além de demissões em massa das inúmeras frentes de 

trabalho e inevitável êxodo rural.

Requerem, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada, com a 

determinação de que o impetrado se abstenha de assinar a portaria declaratória 

com fi nalidade de ampliar a Terra Indígena de Barra Velha, bem como seja 

suspenso o processo de ampliação FUNAI/BSB/2556/1982, inaudita altera 

pars, até decisão fi nal deste mandamuns.

No mérito pugnam pela declaração da nulidade do referido processo (de 

ampliação da Terra Indígena Barra Velha – Processo FUNAI/BSB/2556/1982), 

em face das inúmeras ilegalidades demonstradas, determinando-se o 

arquivamento defi nitivo do aludido procedimento.

Deferida a liminar pelo em. Ministro Ari Pargendler, então relator do 

mandamus, o Município de Porto Seguro e o Estado da Bahia, devidamente 

intimados, manifestaram o seu interesse no deslinde do presente writ, no 

sentido de que a ordem seja concedida (e-STJ fl s. 2.024/2.025).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

194

Contra o aludido decisum, a União interpôs agravo regimental, pendente 

ainda de julgamento (e-STJ, fl s. 2.033/2.050). 

As informações foram prestadas pela autoridade indicada como coatora 

(e-STJ fl s. 2.055/2.101), bem como pela FUNAI.

Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, em parecer 

assim resumido (e-STJ fl . 2.193):

Mandado de segurança. Demarcação de terras indígenas. Pet 3.388/RR. 

Ausência de efeito vinculante. Demarcação anterior. Correção. Ausência de prova 

pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Denegação da ordem.

- Desprovida de efeito vinculante a decisão proferida pelo STF na Pet n. 3.388/

RR em ação popular relativa à demarcação de terra indígena. A ação popular 

não é meio processual de controle abstrato de normas e não produz efeitos 

vinculantes relativamente a outras demarcações de terras indígenas.

- As “condições ou salvaguardas” contidas na decisão proferida pelo STF na Pet 

n. 3.388/RR se destinaram à execução do próprio julgado, não sendo possível, 

sob pena de ferir a estrutura do ordenamento nacional, admitir como possível 

venham a substituir critérios legais ou constitucionais em demarcação de terras 

indígenas, a superar as circunstâncias de caso concreto outro, especialmente 

quando demandarem essas circunstâncias a atuação do poder público para a 

correção de erro em demarcação que fi cou aquém da proteção conferida pelo 

ordenamento constitucional instaurado com a Constituição Federal de 1988 na 

proteção da terra indígena.

- Ademais, a questão posta sob exame demanda dilação probatória, levando a 

ausência da prova pré-constituída e a complexidade da matéria à denegação da 

ordem.

- Parecer pela denegação da ordem.

Às e-STJ fls. 2.212/2.262, os impetrantes reiteram os argumentos 

anteriormente expendidos, noticiando que o então Presidente da República 

aprovou, por meio de despacho, o Parecer n. 001/2017/GAB/CGU/AGU, em 20 

de julho de 2017, com efeito vinculante a toda a administração pública federal, 

no qual se determina a aplicação de todas as condicionantes estabelecidas pelo 

STF na Pet n. 3.388/RR.

Às e-STJ fl s. 2.547/2.554, reconheci a condição de litisconsorte passivo 

necessário da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul 

da Bahia – FINPAT, determinando a sua intimação para oferecer contestação, o 

que ocorreu às e-STJ fl s. 2.560/2.604.
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Contra a aludida decisão, os ora impetrantes interpuseram agravo interno 

(e-STJ fl s. 2.608/2.628), ainda pendente de julgamento, sendo a respectiva 

impugnação apresentada às e-STJ fl s. 2.634/2.643.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Cinge-se a controvérsia ao 

exame da legalidade da reabertura do processo de demarcação da Terra Indígena 

de Barra Velha do Monte Pascoal (FUNAI/BSB/2556/1982) – localizada 

no Município de Porto Seguro/BA –, que se iniciou antes da Constituição 

Federal de 1988, por meio da Portaria 1.393/1982, tendo sido homologado pelo 

Decreto Federal n. 396, de 24 de dezembro de 1991, e registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis em 1992, reservando à comunidade indígena Pataxó uma 

área total de 8.627,4590ha (e-STJ fl s. 494/495).

Os impetrantes apontam o Ministro de Estado da Justiça como coator, 

diante do receio de uma futura decisão administrativa eventualmente proferida 

em desfavor deles, que homologue o processo administrativo de remarcação da 

aludida terra, a fi m de ampliar a área sub judice para aproximadamente 52.000ha 

(cinqüenta e dois mil hectares), visto que a FUNAI já enviou a proposta à 

autoridade impetrada (e-STJ fl . 2.605), tendo sido a portaria ministerial redigida 

(e-STJ fl s. 663/665), mas ainda não assinada, em virtude de o procedimento ter 

sido suspenso por decisão liminar do então relator do mandamus, o em. Ministro 

Ari Pargendler.

Contra a aludida liminar, a União interpôs agravo regimental, pendente de 

julgamento.

De notar, ainda, que, por meio de agravo interno, os impetrantes 

impugnaram a decisão de e-STJ fl s. 2.547/2.554, por mim proferida, na qual 

reconheci a condição de litisconsorte passivo necessário da Federação Indígena 

das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia, defendendo a 

ilegitimidade da FINPAT para representar individualmente o referido grupo 

indígena, visto que não teria comprovado os requisitos previsto no art. 9º, §§ 

1º, 2º e 3º, do seu próprio estatuto, elencados às e-STJ fl s. 2.619/2.620 da peça 

recursal.

Alegaram no referido recurso, ainda não julgado, a impossibilidade de 

a Federação ser considerada litisconsorte necessário, ao argumento de que a 
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União, representante legal da comunidade indígena em juízo, já se manifestou 

nos autos, defendendo os seus interesses.

Nesse contexto, cuidando-se de mandado de segurança preventivo contra 

a edição da Portaria Ministerial Declaratória de Ampliação da Terra Indígena 

de Barra Velha, decorrente de um procedimento administrativo complexo, que 

se aperfeiçoa apenas com o decreto homologatório do Presidente da República, 

entendo que não decorreu o prazo decadencial para impetração do presente 

writ, manejado antes do ato administrativo de efeitos concretos, de modo que 

o remédio heroico merece ser analisado (v.g. REsp 1.474.606/PE, Relator 

Ministro Og Fernandes, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, DJe 06/10/2017, e 

AgRg no AREsp 357.522/ES, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador 

Convocado do TRF 1ª Região), Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, DJe 

28/09/2015).

Da Preliminar de Inexistência de Litisconsórcio Necessário

No curso do processo, as lideranças da Terra Indígena Pataxó de Barra 

Velha e comunidades parceiras, organizadas pela Federação Indígena das Nações 

Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia, requereram o seu ingresso no 

feito, juntando, na oportunidade, a procuração judicial de e-STJ fl . 2.308 e, 

posteriormente, a carta de e-STJ fl s. 2.540/2.544, sendo o pedido deferido às 

e-STJ fl s. 2.547/2.554.

Primeiramente, tem-se que, sem embargo da função institucional do 

Ministério Público (art. 129, V, da CF) e da obrigação da União de zelar pela 

proteção das terras e dos direitos dos índios no Brasil (art. 215, § 1, e 231 da 

CF), o art. 232 da Carta Magna de 1988 reconheceu a capacidade processual 

dos índios, suas comunidades e organizações para a defesa de seus próprios 

direitos e interesses, a fi m de facilitar o seu acesso ao Poder Judiciário.

Considerando-se que as comunidades indígenas se organizam segundo 

os usos, costumes e tradições de seu povo, ainda que não sejam formalmente 

constituídos, nos termos do Direito Civil, possuem representatividade.

Na hipótese, entendo que FINPAT, no caso representada pelo 

seu presidente, o Sr. Gerdion Santos do Nascimento (Cacique Aruã), RG 

0774957484 SSP/BA, CPF 007039835-63, e pelos seus caciques e lideranças 

tradicionais, consoante Estatuto de e-STJ fl s. 2.328/2.337, constitui parte 

legítima para ingressar em juízo (vide documentação acostada aos autos, às 

e-STJ fl s. 2.308/2.728).



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 197

Ademais, conforme registrei na decisão interlocutória, objeto do agravo 

interno dos particulares, a Lei n. 12.016/2009 estabelece expressamente, em seu 

art. 24, que se aplicam ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 do Código de 

Processo Civil/1973 (correspondentes aos arts. 114 a 118 do CPC/2015), os 

quais tratam do litisconsórcio.

Em relação ao litisconsórcio necessário, o Código de Processo Civil/1973, 

vigente à época da impetração, assim dispunha:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela 

natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes; caso em que a efi cácia da sentença dependerá da citação de 

todos os litisconsortes no processo.

Por oportuno, destaco que o art. 114 do CPC/2015 estabelece que o 

“litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza 

da relação jurídica controvertida, a efi cácia da sentença depender da citação de 

todos que devam ser litisconsortes”.

Conclui-se que o comando inserto no art. 24 da Lei n. 12.016/2009 

restringiu à condição de litisconsortes o ingresso de terceiros no Mandado 

de Segurança, não prevendo a “intervenção de terceiros”, seja na condição de 

assistente simples ou litisconsorcial (arts. 50 a 55 do CPC/1973, correspondentes 

ao art. 199 e ss do CPC/2015), seja na qualidade de interessado, por ser 

incompatível com o rito especial do writ.

Aliás, o voto condutor do em. Ministro Luiz Fux, proferido na ocasião 

do julgamento do MS 32.074/DF pela Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, DJe 05/11/2014, esclarece a questão, nos seguintes termos:

Preliminarmente, assento a incompatibilidade entre o procedimento do mandado 

de segurança e o instituto processual da intervenção de terceiros, consoante a 

remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em 30.6.2009, ao examinar o pedido de intervenção como assistente 

litisconsorcial formulado no Mandado de Segurança n. 27.994/DF, o Ministro 

Celso de Mello sintetizou a jurisprudência do STF sobre o tema, nos termos 

seguintes:

Indefiro o ingresso, nesta causa, dos ora postulantes, não obstante 

hajam invocado a sua condição de assistentes litisconsorciais qualifi cados 

(CPC, art. 54).
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É que o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte fi rmou-se no 

sentido ‘do descabimento da assistência no mandado de segurança, tendo 

em vista o que dispõe o art. 19 da Lei n. 1.533/51, na redação dada pela Lei 

n. 6.071/74, que restringiu a intervenção de terceiros, no procedimento do 

‘writ’, ao instituto do litisconsórcio’ (RTJ 123/722, Rel. Min. Célio Borja).

Esse entendimento - que tem sido reiterado, em inúmeras oportunidades, 

pelo Supremo Tribunal Federal (...) - encontra apoio, igualmente, no 

magistério da doutrina (CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, ‘Manual do 

Mandado de Segurança’, p. 117, 4ª ed., 2003, Renovar): ‘(...) não me parece 

possível enfrentar a expressa disposição legal. A Lei n. 6.071/74, alterando 

a redação do art. 19 da lei especial, sem meias-palavras, não alcançou a 

assistência, limitando-se a determinar a aplicação, ao processo do mandado 

de segurança, dos artigos do Código de Processo Civil que regulam o 

litisconsórcio.

Desse modo, na linha do precedente do Supremo Tribunal Federal, 

entendo não ser admissível o assistente em mandado de segurança.

Impende enfatizar, por necessário, que essa orientação tem sido 

reafi rmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:

‘Não assiste ao INCRA, seja na condição de assistente, seja na de terceiro 

prejudicado, seja, ainda, como litisconsorte passivo, legitimidade para 

intervir em processo de mandado de segurança no qual se impugne 

a validade jurídica de declaração expropriatória de imóvel rural, 

consubstanciada em decreto do Presidente da República editado para fi ns 

de reforma agrária. Precedentes. (...).’ (RTJ 182/548-549, Rel. Min. Celso de 

Mello) (...)” (DJ 3.8.2009, grifos nossos).

A atual disciplina normativa do mandado de segurança, consagrada na Lei n. 

12.016/2009, seguiu a tônica da legislação anterior (art. 19 da Lei n. 1.533/1951) e não 

admitiu a intervenção de terceiros no mandado de segurança, sendo aplicável ao rito 

do writ apenas o litisconsórcio, nos termos seguintes:

Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei n. 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Colaciono ainda diversas decisões monocráticas dos Ministros desta Corte 

esposando o mesmo entendimento (MS n. 32.824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, 

DJe-072 de 11.04.2014; RMS n. 31.553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 

14.03.2014; MS n. 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS n. 27.752, rel. 

Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS n. 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 

de 19.10.2011). Merecem destaque, em particular, as palavras pedagógicas no 

Min. Marco Aurélio nos autos do MS n. 32.450, em que S. Excelência asseverou o 

seguinte:
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Observem a regência do mandado de segurança, a direcionar à 

excepcionalidade da intervenção de terceiros.

Consoante disposto no artigo 24 da Lei n. 12.016/09, são aplicáveis ao 

processo alusivo à impetração os artigos 46 a 49 do Código de Processo Civil. 

A falta de referência ao artigo 50, no que versa a participação de terceiro 

juridicamente interessado, é eloquente. Admite-se o litisconsórcio, mas 

excluísse a participação de terceiro na relação jurídica processual subjetiva, 

ainda que tenha interesse jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não discrepa da orientação 

da Suprema Corte, no sentido de que o procedimento especial do mandamus 

não comporta o ingresso de terceiros. Nesse sentido: EDcl no RMS 49.896/

RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; AgInt no 

AREsp 885.847/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Órgão Julgador T1 - 

Primeira Turma, DJe 21/05/2018, e AgRg no MS 16.702/DF, Relator Ministro 

Humberto Martins, Órgão Julgador Primeira Seção, DJe 22/10/2015.

Registre-se que, apreciando caso análogo ao dos autos, o Supremo 

Tribunal Federal admitiu o ingresso de comunidades indígenas, na qualidade 

de litisconsorte passivo, nos autos dos Mandados de Segurança n. 28.541, da 

relatoria do em. Ministro Marco Aurélio, DJe 05/11/2018, e 34.250/DF, da 

relatoria do em. Ministro Celso de Mello, DJe 09/02/2017.

In casu, da leitura da portaria declaratória (e-STJ fl s. 663/665), já redigida 

e ainda não assinada por força de liminar deferida no presente mandamus pelo 

então relator, pode-se concluir que existem dois direitos contrapostos: de um 

lado o direito de posse permanente do grupo indígena e, de outro, o direito 

de particulares, reconhecido no registro de imóveis como proprietários das 

terras objeto do processo demarcatório. É certo, ainda, que eventual validação/

invalidação do procedimento demarcatório poderá afetar diretamente ambas as 

partes.

Como se sabe, nos casos em que o ato impugnado gerar direito a terceiros, 

estes devem ser citados na qualidade de litisconsortes passivos necessários, 

conforme determina a Súmula 631 do STF (“Extingue-se o processo de 

mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, 

a citação do litisconsorte passivo necessário”), sob pena de comprometer a 

legalidade do procedimento.

Mutatis mutandis, colho os seguintes julgados desta Corte de Justiça em 

que se admitiu a intervenção daqueles que podem ter suas esferas jurídicas 
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afetadas por decisão proferida em mandado de segurança, os quais devem 

ser chamados para ingressar na lide na condição de litisconsortes passivos 

necessários, sob pena de nulidade do julgamento.

Vejam-se:

Administrativo. Processual Civil. Ação rescisória ajuizada com fundamento no 

art. 485, V, do CPC. Acórdão rescindendo que concedeu o mandado de segurança 

impetrado originariamente nesta Corte, cassando ato do Ministro de Estado das 

Comunicações (consistente na anulação de certame licitatório para outorga de 

exploração de rádio FM), sem que fosse citada a empresa litisconsorte passiva 

necessária (até então vencedora da licitação). Violação literal ao art. 24 da Lei n. 

12.016/09, que preconiza a aplicação ao procedimento do mandado de segurança 

dos arts. 46 a 49 do CPC. Aplicação da Súmula 631/STF. Procedência do pedido 

rescisório.

1. Caso em que, no mandamus no qual produzida a decisão rescindenda, não se 

promoveu a indispensável citação da litisconsorte passiva necessária, qual seja, a 

autora da ação rescisória (Super Rádio DM Ltda.), em clara ofensa ao art. 24 da Lei n. 

12.016/09, que preconiza aplicar-se ao procedimento do mandado de segurança os 

arts. 46 a 49 do CPC.

2. Com efeito, a citação da Super Rádio DM Ltda., na anterior ação de segurança, 

fazia-se imperiosa e indispensável, já que no seu bojo a impetrante Rádio Ibiraçu 

Ltda. questionava específico ato administrativo por meio do qual o Ministro 

das Comunicações anulou o certame licitatório para outorga de exploração de 

rádio FM, do qual a Super Rádio DM Ltda. se sagrara vencedora, sendo que, ao 

cabo da ação, o writ acabou concedido em favor dela, impetrante, fulminando 

diretamente a outorga que até então favorecia a Super Rádio DM Ltda., sem que 

esta, conquanto terceira diretamente interessada, tivesse sido convocada para 

integrar o polo passivo da segurança, em regime de litisconsórcio necessário, a 

teor do art. 47 do CPC.

3. Incidência, no caso, da Súmula 631/STF, assim grafada: “Extingue-se o processo 

de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a 

citação do litisconsorte passivo necessário”. Tal verbete, embora editado ao tempo do 

art. 19, da Lei n. 1.533/51 (que já exigia tal citação), continua, pelas mesmas razões 

que lhe deram origem, também aplicável em relação ao correlato art. 24, da nova Lei 

n. 12.016/09, que passou a disciplinar o mandado de segurança.

4. Não se tendo completado, pois, a respectiva relação jurídico-processual, 

irremediavelmente nula se revela a decisão colegiada então proferida por esta 

colenda Primeira Seção, no aludido mandado de segurança. Inegável, pois, a 

confi guração, na espécie, da violação de literal disposição de lei, de que cuida o 

art. 485, V, do CPC.

5. Sem embargo do contrário entendimento do Parquet federal, desinfl uente 

se revela, na espécie, a circunstância de que, em pretérita ação ordinária (anterior 
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ao referido writ), já existisse decisão passada em julgado, reconhecendo a ora ré, 

Rádio Ibiraçu Ltda., como a efetiva vencedora na licitação referente àquela mesma 

outorga, haja vista que, adiante, o Ministro de Estado das Comunicações, na via 

administrativa, houve por bem em redirecionar tal outorga para a Super Rádio 

DM Ltda. Esse inusitado ato ministerial ensejou a impetração da já mencionada e 

posterior ação de segurança pela Rádio Ibiraçu Ltda., na qual, como constatado, 

olvidou-se de promover a obrigatória citação da Rádio DM Ltda., cuja emissora, 

de forma certa ou errada, era aquela que, a esse tempo, detinha a titularidade da 

controvertida outorga.

6. Pedido julgado procedente para rescindir (jus rescindens) o acórdão proferido 

nos autos de Mandado de Segurança n. 15.985/DF, tramitado na Primeira Seção 

do STJ, possibilitando a ulterior reabertura de seu curso para que a Rádio DM 

Ltda., mediante requerimento a cargo da impetrante Rádio Ibiraçu Ltda. (cf. art. 

47, par. único do CPC), seja regularmente citada na qualidade de litisconsorte 

passiva necessária. No mais, o depósito a que alude o art. 488, II, do CPC deverá 

ser restituído à parte autora. Custas pela ré, que também arcará com honorários 

de 20% sobre o valor da ação (art. 20, § 3º do CPC). (AR 4.847/DF, Relator Ministro 

Sérgio Kukina, Revisor Ministro Ari Pargendler, Órgão Julgador S1 - Primeira 

Seção, DJe 04.11.2014). (Grifos acrescidos).

Administrativo e Processual Civil. Recurso em mandado de segurança. 

Concurso público. Cartório. Notificação dos demais candidatos mais bem 

classifi cados que o impetrante. Desnecessidade. Citação de litisconsortes passivos 

necessários não realizada. Potencial alteração do resultado fi nal. Necessidade da 

citação. Nulidade processual. Anulação do acórdão e retorno dos autos à instância 

ordinária para regularização.

1. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata 

portadora de necessidade especial aprovada no Concurso Público para Outorga 

de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Distrito 

Federal (Edital 1/2013), promovido pelo TJDFT, visando à anulação do Edital 

29/2015 e dos atos a ele subsequentes, porque foi publicado o resultado fi nal 

do certame sem que constassem na classifi cação geral os candidatos portadores 

de necessidade especial também aprovados, os quais foram arrolados apenas 

em lista específi ca, embora o item 14.3 do edital do certame assegurasse que 

os candidatos com deficiência teriam seus nomes publicados tanto em lista 

específi ca quanto na lista de classifi cação geral.

2. A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem (acórdão de fl s. 512-527, 

e-STJ) por ausência das condições da ação, sob o fundamento de que a impetrante 

deveria ter notifi cado judicialmente os demais candidatos classifi cados nas listas 

de divulgação do resultado fi nal do certame, tanto os da lista de candidatos 

portadores de necessidades especiais quanto os daquela relativa aos demais 

candidatos, em virtude do disposto no caput do artigo 3º da Lei 12.016/2009, 

segundo o qual “o titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em 
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condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor 

do direito originário, se o seu titular não o fi zer, no prazo de 30 (trinta) dias, 

quando notifi cado judicialmente”, e no respectivo parágrafo único, segundo o 

qual “o exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo 

fi xado no art. 23 desta Lei, contado da notifi cação”, ou seja, ao prazo de 120 dias 

contados da notifi cação de cada um dos demais candidatos.

3. A regra contida no art. 3º, caput, da Lei 12.016/2009 é inaplicável à hipótese 

dos autos, uma vez que o eventual direito da impetrante de fi gurar na lista de 

classifi cação geral não decorre do direito de terceiros, ainda que estes sejam os 

demais candidatos do certame, aprovados em melhor classifi cação. Precedente 

nesse sentido: MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, 

DJe 30.04.2013.

4. O concurso público de que tratam os autos destinou-se à outorga de 

Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro, ou seja, de 

titularidade vitalícia de cartórios, certame que “apresenta a peculiaridade de 

ter posições fixas, pois depende de forma direta da vacância de serventias 

extrajudiciais”, consoante acentuado no julgamento do RMS 44.566/MG, Rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.12.2015.

5. O STJ fi rmou o entendimento de que sempre que os efeitos da sentença 

atingem os candidatos já aprovados, alterando-lhes notas e ordem de 

classificação, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes 

necessários, em aplicação ao comando do art. 47 do CPC, sob pena de nulidade 

do processo a partir de sua origem. Precedentes: RMS 40.956/MG, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.4.2013; AgRg no RMS 37.596/

RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.6.2013; RMS 27.777/

PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.4.2012; AgRg 

no RMS 25.487/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.3.2009.

6. Com amparo no ditame do art. 24 da Lei 12.016/2009, é possível a inclusão de 

litisconsortes passivos necessários em casos excepcionais ao Mandado de Segurança, 

apesar do cunho processual diverso do rito mandamental. Precedentes: RMS 44.566/

MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2015; RMS 44.122/

TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/8/2015.

7. No caso concreto, é imperativa a necessidade de citação dos candidatos 

aprovados no certame em melhor classifi cação que a da impetrante, na condição 

de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a alteração do resultado pode 

repercutir na esfera jurídica individual.

8. Impõe-se a anulação do acórdão de origem e a devolução autos à instância 

ordinária a fi m de que seja feita a citação dos litisconsortes passivos necessários, 

nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.

9. Recurso Ordinário provido em parte. (RMS 50.635/DF, Relator Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2017) (Grifos acrescidos).
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Assim, mantenho a decisão de e-STJ fl s. 2.547/2.554, na qual reconheci 

a condição de litisconsorte passivo necessário da Federação Indígena das Nações 

Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia – FINPAT, determinando a sua 

intimação para oferecer contestação, apresentada no prazo legal às e-STJ fl s. 

2.560/2.604.

Do Prazo Quinquenal estabelecido nos arts. 67 do ADCT da CF/1988 e 54 da 

Lei n. 9.784/1999

No ponto, os impetrantes defendem ter ocorrido a decadência do direito de 

a administração rever seus próprios atos, qual seja, o processo administrativo de 

demarcação da Terra Indígena de Barra Velha (Proc. FUNAI/BSB/2556/1982) 

homologado pelo Presidente da República, por meio do Decreto Federal n. 

396/1991.

De início, cumpre lembrar que a Carta Magna reconhece como bens da 

União (art. 20, XI) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, garantindo-

lhes “os direitos originários sobre as terras que ocupam”, competindo ao ente 

federal demarcá-las (art. 231).

Por sua vez, o art. 231, § 1º, da CF/88 considera como terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios: a) as que eles habitam em caráter permanente; b) as 

utilizadas para suas atividades produtivas; c) as imprescindíveis à preservação 

dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e c) as necessárias a sua 

reprodução física e cultural (segundo seus usos, costumes e tradições).

De notar, ainda, que as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e o 

direito sobre elas é imprescritível (art. 231, § 4, CF/88), sendo nulos “quaisquer 

atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 

refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo 

o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito 

a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 

benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé” (§ 6º).

Outrossim, “é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, 

salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia 

que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após 

deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno 

imediato logo que cesse o risco” (§ 5º).
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Registre-se, por oportuno, que a Constituição Federal de 1967 já 

considerava as terras ocupadas pelos índios como bens da União (art. 4º, IV), 

sendo assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras por eles habitadas 

e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de 

todas as utilidades nelas existentes. Considerou-se, ainda, a circunstância de que 

títulos de propriedade oriundos de aquisição a non domino seriam nulos.

Como se vê, os direitos assegurados aos silvícolas sobre a terra decorrem de 

expressas disposições constitucionais e não do processo de demarcação propriamente 

dito – “ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e 

constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF).” (SL 610 AgR/SC, Relator Min. 

Ricardo Lewandowski, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJe 04/03/2015).

Nesse contexto, impõe-se afastar, desde logo, a suposta violação da norma 

constitucional contida no art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, cujo teor dispõe que “a União concluirá a demarcação das terras 

indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”, em 

virtude de todos direitos fundamentais reconhecidos aos índios.

Primeiro, se admitirmos que o prazo assinalado no art. 67 da ADCT 

é fatal, em outubro do ano de 1993 todas as terras indígenas deveriam estar 

regularmente demarcadas, o que, por óbvio, não ocorreu, até porque somente 

em 1996 foi publicado o Decreto n. 1.775, que dispõe sobre o procedimento 

administrativo de demarcação.

Segundo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de 

que o prazo quinquenal previsto no art. 67 do ADCT não é decadencial, 

tendo em vista a natureza da matéria, sendo o lapso estipulado pelo Poder 

Constituinte para fi ns programáticos, com o intuito de impor ao administrador 

maior agilidade nos processos de demarcação.

Nesse sentido:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Demarcação de terras 

indígenas. Alegação de nulidade do processo administrativo demarcatório. 

Inexistência. Decreto 1.775/1996. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo 

Tribunal Federal. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não 

ocorrência. Recurso desprovido.

I - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o marco temporal previsto 

no art. 67 do ADCT não é decadencial, mas que se trata de um prazo programático 

para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro de um período razoável. 

Precedentes.
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II - O processo administrativo visando à demarcação de terras indígenas é 

regulamentado por legislação própria - Lei 6.001/1973 e Decreto 1.775/1996 - 

cujas regras já foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

Precedentes.

III - Não há qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, pois conforme se verifi ca nos autos, a recorrente teve oportunidade de 

se manifestar no processo administrativo e apresentar suas razões, que foram 

devidamente refutadas pela FUNAI.

IV - Recurso a que se nega provimento. (RMS 26.212/DF, Relator Min. Ricardo 

Lewandowski, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe 19/05/2011). (Grifos 

acrescidos).

Ilustrativamente, cito o seguinte precedente desta Corte: MS 10.269/DF, 

Relator Ministro José Delgado, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Teori Albino 

Zavascki, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção, DJ 17/10/2005.

Portanto, o lapso temporal disposto no art. 67 do ADCT, quanto aos prazos 

previstos no Estatuto do Índio (Lei n. 6.001/1973) é meramente programático 

e não peremptório para conclusão dos procedimentos demarcatórios.

No que diz respeito ao art. 54 da Lei n. 9.784/1999, destaco que a 

jurisprudência dos tribunais superiores fi rmou-se na linha de que o prazo 

previsto no referido dispositivo não pode ser aplicado de forma retroativa, 

devendo incidir somente após a vigência do referido diploma legal, que ocorreu 

em 1º/02/1999.

Sobre o tema, vejam-se os precedentes do STF:

Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Empregado 

público. Anistia fundada na Lei n. 8.878/1994. Anulação. Observância das garantias 

do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Impossibilidade 

de aplicação retroativa do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da 

Lei n. 9.784/1999. Ausência de prova imediata e inequívoca de situação de fato 

embasadora da pretensão deduzida.

1. A criação, por meio do Decreto n. 3.363, de 11 de fevereiro de 2000, de 

Comissão Interministerial para revisão dos processos de anistia consubstancia 

medida harmônica com os arts. 5º, II, e 37, caput, da Carta da República, enquanto 

manifestação do poder-dever da Administração Pública de anular os seus próprios 

atos, quando eivados de vícios. Precedentes.

(...)

3. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública anular seus 

próprios atos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não tem aplicação retroativa. 

Precedentes.
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4. O acolhimento de pretensão deduzida na estreita via mandamental 

pressupõe fatos e provas inequívocos, o que não se verifica no tocante ao 

sustentado enquadramento da dispensa do substituído Reinaldo de Jesus em 

uma das taxativas hipóteses previstas no art. 1º da Lei n. 8.878/1994. Precedentes

(...) (RMS 27.419 AgR/DF, Relator(a): Min. Rosa Weber Julgamento: 19/11/2018, 

Órgão Julgador: Primeira Turma, 26/11/2018) (Grifos acrescidos).

Administrativo. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de 

segurança. Conversão em agravo regimental. Anulação de portarias concessivas 

de anistia. Poder de autotuela da Administração. Legalidade. Inexistência de 

direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. O art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não se aplica retroativamente, devendo o termo 

inicial ser o início da sua vigência. Precedentes.

2. A Portaria Interministerial n. 372 editada com o fim de revisar atos 

concessivos de anistia decorre do Poder de Auto-Tutela da Administração, sem 

que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica. Precedentes.

3. Observado o devido processo legal para o ato de revisão de anistia, inexiste 

direito adquirido à condição de anistiado. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (RMS 27.894 AgR/DF, Relator(a): Min. Edson 

Fachin, Julgamento: 30/09/2016, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-220 

17/10/2016) (Grifos acrescidos).

Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do STJ:

Processual Civil. Recurso especial. Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF. 

Ato administrativo. Ilegalidade. Anulação. Prazo decadencial. Conduta anterior à 

Lei n. 9.784/1999. Termo inicial. Edição da norma. Ausência de prequestionamento. 

Súmula 282/STF.

1. A falta de indicação do dispositivo legal contrariado compromete a 

fundamentação do recurso, tornando-a defi ciente, nos termos da Súmula 284/

STF.

2. Tal falta atinge inclusive a insurgência fundada na alínea “c” do permissivo 

constitucional dada a necessidade de apontamento da norma com interpretação 

controvertida.

3. Se o ato administrativo reputado ilegal tiver sido praticado antes da edição da 

Lei n. 9.784/1999, o prazo quinquenal para a sua anulação, previsto no art. 54, será 

contado a partir da vigência dessa norma. Precedentes.

4. A alegação em torno do art. 46 da Lei n. 8.112/1990 não foi objeto de análise 

do acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da 

Súmula 282/STF.
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5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 

1.234.300/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, 

Data do Julgamento 28/11/2017, DJe 05/12/2017) (Grifos acrescidos).

No ponto, mostra-se importante transcrever o acórdão do Supremo 

Tribunal Federal proferido nos Embargos de Declaração na Petição n. 3.388/

RO – caso da Raposa Serra do Sol –, sobre a decadência do direito de a 

administração rever seus próprios atos, notadamente quando se tratar de 

processo de ampliação de terra indígena já demarcada:

“VI.5. Vedação à Ampliação das Áreas Demarcadas.

74. A condição foi acolhida pela maioria do Tribunal, vencidos os Ministros 

Carlos Ayres Britto (Relator), Eros Grau e Cármen Lúcia. Prevaleceu a idéia de 

que a demarcação das terras indígenas não poderia permanecer em aberto, por 

acarretar consequências gravíssimas para terceiros – em particular a privação de 

direitos de propriedade sem indenização, ressalvadas apenas as benfeitorias de 

boa-fé (CF/88, art. 231, § 6º). A questão comporta, contudo, três esclarecimentos.

75. Em primeiro lugar, afi rmou-se que o instrumento da demarcação previsto 

no art. 231 da Constituição não pode ser empregado, em sede de revisão 

administrativa, para ampliar a terra indígena já reconhecida, submetendo todo 

o espaço adjacente a uma permanente situação de insegurança jurídica. Nada 

disso impede que a área sujeita a uso pelos índios seja aumentada por outros 

instrumentos previstos no Direito. Os próprios índios e suas comunidades 

podem adquirir imóveis, na forma da lei civil (Lei n. 6.001/73, arts. 32 e 33). 

Nessa qualidade, terão todos os direitos e poderes de qualquer proprietário 

privado (CF/88, art. 5º, XXII). A União Federal também pode obter o domínio 

de outras áreas, seja pelos todos os direitos e poderes de qualquer proprietário 

privado (CF/88, art. 5º, XXII). A União Federal também pode obter o domínio de 

outras áreas, seja pelos meios negociais tradicionais (como a compra e venda 

ou a doação), seja pela desapropriação (CF/88, art. 5º, XXIV). Essas questões se 

refl etiram nos debates de fl s. 850-2:

O Senhor Ministro Cezar Peluso – Se Vossa Excelência me permite?

Isso aí é o pressuposto de toda a demarcação, isto é, se foi demarcado e, 

no ato da demarcação, se reconheceu que a área demarcada correspondia à 

posse efetivamente provada.

Noutras palavras, se nós admitirmos que a área demarcada possa ser 

ampliada, signifi ca que é duvidosa a área ocupada.

Foi demarcada em situação duvidosa, porque, quando se demarca a 

área, é porque se reconheceu que essa é a área ocupada.
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O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski – Mediante laudo técnico, 

antropológico.

O Senhor Ministro Cezar Peluso – Exatamente.

Isto é, se nós deixarmos em aberto a possibilidade de discussão dos 

limites da demarcação, nós deixamos em aberto para todos os efeitos – e 

não é só para a ampliação – o alcance da posse na data da Constituição.

(...)

O Senhor Ministro Marco Aurélio – A título de demarcação.

O Senhor Ministro Cezar Peluso – A título de demarcação.

O Senhor Ministro Marco Aurélio – Agora, nada impede que certos 

indígenas super aculturados venham a adquirir outras áreas.

O Senhor Ministro Cezar Peluso – Isso é outra coisa.

O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente) – Ou até por desapropriação.

O Senhor Ministro Menezes Direito – (...) uma vez feita a demarcação, 

considerando o padrão da Constituição de 88, se nós vamos estender essa 

demarcação permitindo a ampliação, vamos, a meu ver, criar esse problema, 

que pode ser resolvido, mantido o critério da vedação da ampliação, pelo 

sistema ordinário das expropriações. Pode ser necessário, e a União pode 

exercer o direito expropriatório

76. Em segundo lugar, o acórdão embargado não proíbe toda e qualquer 

revisão do ato de demarcação. O controle judicial, por exemplo, é plenamente 

admitido (CF/88, 5º, XXXV) – não fosse assim, a presente ação jamais poderia 

ter sido julgada no mérito, já que seu objeto era justamente a validade de 

uma demarcação. A limitação prevista no acórdão alcança apenas o exercício 

da autotutela administrativa. Em absoluta coerência com as razões expostas, 

assentou-se que a demarcação de terras indígenas “não abre espaço para nenhum 

tipo de revisão fundada na conveniência e oportunidade do administrador” 

(Ministro Menezes Direito, fl . 395). Isso porque a inclusão de determinada área 

entre as “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” não depende de uma 

avaliação puramente política das autoridades envolvidas, e sim de um estudo 

técnico antropológico.

Sendo assim, a modifi cação da área demarcada não pode decorrer apenas das 

preferências políticas do agente decisório.

77. O mesmo não ocorre, porém, nos casos em que haja vícios no processo de 

demarcação. A vinculação do Poder Público à juridicidade – que autoriza o controle 

judicial dos seus atos – impõe à Administração Pública o dever de anular suas 

decisões quando ilícitas, observado o prazo decadencial de 5 anos (Súmula 473/STF; 

Lei n. 9.784/99, arts. 53 e 54). Nesses casos, em homenagem aos princípios do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LVI e LV), a anulação 
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deve ser precedida de procedimento administrativo idôneo, em que se permita a 

participação de todos os envolvidos (Lei n. 9.784/99, arts. 3º e 9º) e do Ministério 

Público Federal (CF/88, art. 232; Lei Complementar n. 75/93, art. 5º, III, e), e deve ser 

sempre veiculada por decisão motivada (Lei n. 9.784/99, art. 50, I e VIII). Ademais, 

como a nulidade é um vício de origem, fatos ou interesses supervenientes à 

demarcação não podem dar ensejo à cassação administrativa do ato. Esses pontos 

foram bem sintetizados no voto do Ministro Gilmar Mendes (fl s. 776, 782-3):

Terminado o procedimento demarcatório, com o registro da área 

demarcada no Cartório de Imóveis, resta confi gurada a denominada coisa 

julgada administrativa, que veda à União nova análise da questão. No 

entanto, caso se faça necessária a revisão do procedimento, tendo em vista 

a existência de graves vícios ou erros em sua condução, será imprescindível a 

instauração de novo procedimento administrativo, em que sejam adotadas as 

mesmas cautelas empregadas anteriormente e seja garantido aos interessados 

o direito de manifestação. Não se revela admissível, contudo, a revisão 

fundada apenas na conveniência e oportunidade do administrador público, 

como bem salientado no percuciente voto do Ministro Menezes Direito.

[...]

Ressalte-se que não se está a defender a total impossibilidade de revisão 

do procedimento administrativo demarcatório. Disso não se trata. A revisão 

deve estar restrita às hipóteses excepcionais, ante a constatação de grave e 

insanável erro na condução do procedimento administrativo e na defi nição 

dos limites da terra indígena.

[...]

A variedade e a complexidade de interesses envolvidos na demarcação 

da terra indígena e a consolidação de situações expectativas individuais 

constituem limites ao exercício do poder-dever de autotutela pela 

Administração Pública.

[...]

Nesse sentido, revela-se premente a adoção de critérios objetivos e de 

limites temporais claros para a resolução das questões fundiária, ambiental 

e indígena em nosso país, a fi m de que o quadro de insegurança jurídica que 

hoje presenciamos possa ser, enfi m, debelado ou, pelo menos, atenuado. 

Não se pode admitir a possibilidade de que, a qualquer momento, sejam 

ampliados os limites das terras indígenas já demarcadas, sob a alegação 

de que as necessidades dos grupos autóctones não foram corretamente 

aquilatadas à época da demarcação ou de que novos interesses teriam 

surgido após a sua conclusão.

A adoção da tese oposta daria azo a ampliações desmedidas e 

infundadas das dimensões das terras indígenas.
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78. Em terceiro lugar, e por fi m, independentemente do que se observou 

acima, é vedado à União rever os atos de demarcação da Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol, ainda que no exercício de sua autotutela administrativa. Recorrendo 

novamente às palavras do Ministro Gilmar Mendes: “Como bem salientado 

pelo Ministro Menezes Direito, o procedimento demarcatório que redundou 

na demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol não poderá ser revisto, 

considerando que a sua correção formal e material foi atestada por este Supremo 

Tribunal Federal” (fl . 782). Essa orientação também contava com a adesão, e.g., do 

Ministro Carlos Ayres Britto (Relator).

Embora discordasse da condicionante em caráter geral, Sua Excelência 

explicitamente observou que estava “de pleno acordo” com sua aplicação ao caso 

concreto decidido pelo Tribunal (fl . 848).

79. Como essas observações já estavam presentes no acórdão embargado, 

nego provimento aos embargos neste ponto. (Grifos acrescidos).

In casu, considerando que o prazo decadencial começou a fluir em 

01/02/1999, data da entrada em vigor da Lei n. 9.784/1999, forçoso convir que, 

quando a FUNAI resolveu constituir grupo técnico para realizar estudos de 

revisão de limites da Terra Indígena de Barra Velha, por meio de sua Portaria 

685 de 18 de agosto de 1999 (e-STJ fl. 498), ainda não havia ocorrido a 

decadência administrativa.

Registre-se que a Portaria n. 104/PRES, de 24 de fevereiro de 2000, da 

FUNAI, bem assim a Portaria n. 1.262/PRES, de 22 de dezembro de 2000, 

constituíram novo grupo técnico para concluir os estudos de identifi cação e 

delimitação da terra indígena (TI) Corumbauzinho e de revisão dos limites da 

TI Barra Velha (e-STJ fl . 1.537).

Adveio despacho do Consultor-Geral da União n. 472/2005, que apontou 

a necessidade de proceder a estudos acerca da harmonização das ações do 

INCRA, IBAMA, FUNAI e FGF, no que tange às orientações a serem 

adotadas na hipótese de sobreposição ou controvérsia que envolvam áreas de 

preservação/unidade de conservação, terras indígenas e terras desapropriadas ou 

em desapropriação/reforma agrária (e-STJ fl . 1.059).

Em 2007, a antropóloga Leila Silva Burger Sotto Maior entregou 

Relatório Circunstanciado de Revisão de Limites da TI Barra Velha Monte 

Pascoal, conforme exigido pelo § 6º do art. 2º do Decreto n. 1.775/996 e 

231 da CF/1988, tendo a FUNAI aprovado os estudos (Despacho n. 04 de 

27/02/2008), publicando, no mesmo ano, o resumo do relatório científi co.
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Em 18/07/2012, o processo de identifi cação e delimitação da TI Barra Velha 

do Monte Pascoal foi encaminhado ao Ministério da Justiça, pelo Despacho n. 

393/PRES/2012, para as etapas seguintes do processo demarcatório, com base 

no Decreto n. 1.775/1996. Em junho de 2012, o Ministro da Justiça minutou 

uma portaria em que declara de posse permanente do grupo indígena Pataxó a 

Terra Indígena Barra Velha com superfície aproximada de 52.748ha (cinquenta 

e dois mil setecentos e quarenta e oito hectares), conforme área delimitada pela 

FUNAI (e-STJ fl . 663), pendente de assinatura, em decorrência da decisão 

liminar proferida no presente mandamus, pelo então relator.

Nesse contexto, conclui-se que a administração pública não permaneceu 

inerte, tendo exercido, no prazo legal, o seu poder de autotutela, o qual se 

encontra consagrado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. 

Vejam-se:

A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos 

(Súmula 346).

A administração pode anular seu próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473).

Ainda que assim não fosse, segundo a jurisprudência majoritária dos 

tribunais superiores, quando se tratar de ato eivado de nulidade absoluta, 

não se pode cogitar da aplicação do prazo quinquenal, sob fundamento de 

preservar a segurança jurídica, em detrimento da legalidade, principalmente 

se a convalidação gerar mais instabilidade do que a própria revisão do ato 

administrativo.

Não se olvida que a questão pertinente à não convalidação dos atos 

administrativos inconstitucionais está pendente de julgamento pelo STF, que 

reconheceu a repercussão geral do tema, nos seguintes termos: “as situações 

fl agrantemente inconstitucionais podem ser superadas pela incidência do que 

dispõe o art. 54 da Lei n. 9.784/99 ou será perpétuo o direito da Administração 

Pública de rever seus atos em situações de absoluta contrariedade direta à 

Constituição Federal” (RE 817.338/DF, Relator Min. Dias Toff oli, Julgamento: 

27/08/2015, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJe 08/10/2015).

Contudo, enquanto não houver decisão com caráter vinculante, deve 

prevalecer o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, no 
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sentido de que os atos administrativos praticados em desconformidade com a 

Constituição Federal não se convalidam pelo decurso de tempo.

A propósito, vejam-se os seguintes precedentes do STF:

Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia judicial. Vacância 

ocorrida após 5/10/1988. Direito líquido e certo inexistente. Ausência de 

impugnação de fundamento da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do 

RISTF. Agravo regimental a que se nega provimento.

I - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que 

atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.

II - O exame de ato manifestamente inconstitucional não está sujeito ao prazo 

previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes.

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30031 AgR/DF, Relator(a): 

Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 29/06/2018, Órgão Julgador: Segunda 

Turma, DJe 06/08/2018) (Grifos acrescidos).

Constitucional. Serventia extrajudicial. Provimento, sem concurso público. 

Ilegitimidade. Artigo 236 e parágrafos da Constituição Federal: normas 

autoaplicáveis, com efeitos imediatos, mesmo antes da Lei 9.835/1994. 

Inaplicabilidade do prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes 

do Plenário.

1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.279, Min. Ellen Gracie, DJe 

de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são 

normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, 

produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Não 

há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas 

sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a 

vigência da CF/88. À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da 

vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de 

serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, 

fi cando dependentes de prévio concurso de provas e títulos.

(...)

3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de 

que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, 

não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados 

após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu 

art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. Ellen Gracie, DJe 29.04.2011 (“Situações 

fl agrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial 

sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas 

pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de 

subversão das determinações insertas na Constituição Federal”); MS 28.371-AgRg, 
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Min. Joaquim Barbosa, DJ 27.02.2013 (“a regra de decadência é inaplicável ao 

controle administrativo feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que 

a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem 

anterior aprovação em concurso público de provas”; e MS 28.273, Min. Ricardo 

Lewandowski, DJe de 21.02.2013 (“o exame da investidura na titularidade de 

cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 

9.784/1999”).

4. É de ser mantida, portanto, a decisão da autoridade impetrada que interferiu 

na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle e considerou ilegítimo 

o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, com ofensa ao art. 

236, § 3º, da Constituição.

5. Agravo regimental desprovido. (MS 27.909 AgR/DF, Relator(a): Min. Teori 

Zavascki, Julgamento: 16/12/2014, Órgão Julgador: Segunda Turma, DJe-027 

10/02/2015) (Grifos acrescidos).

No presente mandamus, a autoridade impetrada esclareceu em suas 

informações que o procedimento originário de demarcação da TI Barra Velha 

decorreu de um mero acordo entre FUNAI e IBDF, que apresentou vícios 

insanáveis, os quais encontram-se elencados no Relatório Circunstanciado de 

Revisão de Limites da TI Barra Velha Monte Pascoal, cujo trecho pertinente 

está reproduzido às e-STJ fl s. 2.068/2.070:

A revisão dos limites da TI Barra Velha inclui as denominadas TI Corumbauzinho 

e a TI Águas Belas, a última já homologada. Por isso, este relatório fará referência 

apenas à “revisão de limites da TI Barra Velha – Monte Pascoal”, abrangendo, 

portanto, as três terras indígenas citadas dentro da extensão aqui proposta para 

identifi cação e delimitação como terra tradicionalmente ocupada pelos Pataxó da 

região de Barra Velha.

(...)

Um dos pontos relevantes a ser ressaltado nesse processo de revisão diz respeito 

ao atual limite de 8.627 ha da TI Barra Velha, que é fruto de um acordo entre o 

extinto IBDF (atual IBAMA) e a FUNAI, através do qual o primeiro repassou essa área 

para demarcação da terra indígena, sem a realização de estudos específicos 

de identificação que caracterizassem a ocupação tradicional e permanente do 

grupo indígena. Na realidade, duas propostas foram apresentadas à FUNAI pelos 

antropólogos Pedro Agostinho e Maria Rosário Carvalho, em atendimento a um 

convênio estabelecido entre a FUNAI e a Universidade Federal da Bahia na década de 

1980, mas as mesmas não foram integralmente consideradas.

Sendo assim, foi necessário estabelecer parâmetros que norteassem o trabalho 

de campo, como se este fosse o primeiro estudo para o estabelecimento da área 

necessária à reprodução física e cultural do grupo, mesmo porque havia necessidade 
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de levantar informações sufi cientes para atender aos atuais dispositivos da legislação 

indigenista – o art. n. 231 da Constituição Federal e o Decreto n. 1.775/MJ/96.

(...)

Para determinar a área que seria abrangida nesse estudo foram levadas em 

conta várias situações que emergiram durante os trabalhos, considerando; 

principalmente, o cruzamento entre os dados históricos levantados na 

bibliografi a, a oralidade do grupo envolvido e documentos ofi ciais inseridos nos 

processos existentes no arquivo da FUNAI, chegando assim, a certa concordância 

com os limites propostos por Giovana Tempesta e Leila Sotto-Maior no relatório 

de fundamentação antropológica, (...).

(...) Há pequenas diferenças entre a delimitação proposta neste relatório 

circunstanciado e aquela descrita no relatório de fundamentação, acima citada. Mas, 

na realidade, as diferenças não devem ser tomadas como discordâncias quanto aos 

limites, apenas ajustes realizados após percorrer os limites com o agrimensor do GT. 

Foi dada preferência a limites como rios, serras e estradas, pois esses já são percebidos 

pelos índios Pataxó como divisores da área que reconhecem como de sua ocupação 

tradicional.

(...)

Vale ressaltar que os limites estudados foram discutidos com todas as 

lideranças indígenas das aldeias envolvidas e acatados nas reuniões realizadas 

nas aldeias e no NAL Monte Pascoal.

(...) Alguns argumentariam, ainda, pela pertinência de se embasar as 

justifi cativas de ampliação da Terra Indígena Barra Velha pela área demarcada pelo 

Estado da Bahia, em 1943, para o Parque Monumento Nacional Monte Pascoal, 

que, segundo memória oral do grupo, era a área total de ocupação tradicional 

Pataxó. Entretanto, a Constituição Federal de 1988 e o Decreto n. 1.775/MJ/96 

determinam que os critérios a serem considerados devem, necessariamente, 

observar a ocupação permanente, não sendo esta restrita ao espaço das aldeias, 

mas extensivas às áreas necessárias às atividades produtivas, imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessárias 

a sua reprodução física a cultural, segundo seus usos, costumes e tradições:

(...)

Tais critérios foram criteriosamente seguidos durante os estudos aqui 

apresentados em caráter conclusivo, bem como a Lei n. 6.001 e o caput do artigo 

n. 231 da Constituição Federal, (...). (Grifos acrescidos).

Tratando-se de procedimento administrativo instaurado com o objetivo 

de rever ato administrativo supostamente eivado de vícios formais e materiais, 

notadamente por descumprimento de preceitos constitucionais, de qualquer 

ângulo de que se examine a questão, não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 
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54 da Lei n. 9.784/1999 sendo garantido aos impetrantes, contudo, o controle 

judicial da legalidade de qualquer ato administrativo, sempre que se sentirem 

ofendidos em seus direitos.

Nulidade do Processo Administrativo por Violação dos Princípios da Ampla 

Defesa e do Contraditório

Na espécie, os documentos que instruem o presente mandamus não 

demonstram a existência de supostas irregularidades ou vícios no atual 

procedimento administrativo dirigido pela FUNAI, o qual embasou a edição da 

portaria declaratória de-STJ fl s. 663/665, encaminhada ao Ministro da Justiça 

para a assinatura, em junho de 2012.

De notar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

no sentido de que “o processo de demarcação de terras indígenas, tal 

como regulado pelo Decreto n. 1.775/1996, não vulnera os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, de vez que garante aos interessados o direito 

de se manifestarem” (RMS 27.255 AgR/DF, Relator(a): Min. Luiz Fux, Órgão 

Julgador: Primeira Turma, DJe 11/12/2015), sendo a referida norma editada 

com o fi to de concretizar os mandamentos contidos nos arts. 231 e 232 da 

Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido: MS 31.100 AgR/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJe 02/09/2014, e RMS 34.563 AgR/DF, 

Relator Min. Roberto Barroso, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe 19/06/2018.

O rito estabelecido no Decreto n. 1.775/1996 não determina a notifi cação 

direta (citação pessoal) de eventuais interessados para manifestação no processo 

demarcatório, sendo bastante a publicação, em diário ofi cial, do resumo do 

relatório circunstanciado, do memorial descritivo e do mapa da área, e, ainda, 

sua fi xação na sede da prefeitura do município em que situado o imóvel, nos 

termos do § 7º do art. 2º do Decreto n. 1.775/1996, o que ocorreu na espécie.

Ademais, como dito acima, o ato administrativo atacado não enseja 

a imediata perda da propriedade do imóvel, o que ocorrerá somente após 

a demarcação da terra indígena e a edição de decreto homologatório pelo 

Presidente da República, consoante dispõe o art. 2º da portaria impugnada 

(e-STJ fl . 665). Portanto, o processo de demarcação do território indígena pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a ser homologado pela Presidência 

da República, constitui fase processual posterior a atual, que se cinge à mera 

declaração de posse permanente do grupo indígena Pataxó a Terra Indígena 
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Barra Velha e delimitação da respectiva área (MS 16.702/DF, Relator Ministro 

Humberto Martins, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção, DJe 01/07/2016).

Assim, não se vislumbra a alegada violação das garantias fundamentais 

do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifi ca dos seguintes julgados 

desta Corte de Justiça:

Administrativo. Processual Civil. Agravo interno no mandado de segurança. 

Ministro de Estado da Justiça. Terra indígena. Portaria de identificação e 

delimitação. Ato declaratório. Ausência de decisão de caráter expropriatório. 

Cadeia de titularidade. Dilação probatória. Precedentes do STF. Aplicação do 

Decreto 1.776/95. Matéria pacifi cada.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo 

Ministro de Estado da Justiça, consistente na edição da Portaria n. 480, de 19 de 

abril de 2016, a qual declarou de posse permanente do grupo indígena Paresi a 

Terra Indígena Estação Parecis, com superfície aproximada de 2.170 ha (dois mil 

cento e setenta hectares).

2. O procedimento de demarcação das terras indígenas está regulamentado 

pelo Decreto 1.775/96, nos termos previstos pela Lei 6.001/73, a fi m de concretizar os 

mandamentos contidos nos arts. 231 e 232 da Constituição Federal de 1988.

3. Nesse contexto, a demarcação segue uma série de etapas. Primeiramente, 

a Fundação Nacional do Índio - FUNAI promove a identifi cação e delimitação 

da área, a qual é submetida à homologação por meio de Portaria do Ministro de 

Estado da Justiça, consoante disposto no art. 2º, § 10, do Decreto 1.775/96.

4. Homologada a identifi cação e delimitação da área pelo Ministro de Estado 

da Justiça, inicia-se, efetivamente, o processo de demarcação a ser conduzido 

pela FUNAI. Homologada a demarcação, é editado o Decreto da Presidência da 

República.

5. A fase atual em que se encontra o feito corresponde apenas ao momento da 

identifi cação e declaração da terra indígena. Assim, a própria natureza declaratória 

do ato inquinado como coator desfaz qualquer pretensão de potencial violação 

do direito de propriedade da parte impetrante. Podem ser apuradas, todavia, 

alegações de violação do devido processo legal até o presente momento, o que não 

foi impugnado na hipótese.

(...)

(AgInt no MS 22.808/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Órgão Julgador S1 - 

Primeira Seção, DJe 14/02/2017) (Grifos acrescidos).

Nesse mesmo sentido: MS 16.789/DF, Relator Ministro Humberto 

Martins, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção, DJe 05/12/2014.
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Por fi m, registro que os impetrantes não apontaram nenhuma nulidade 

em razão de eventual cerceamento do direito de o particular produzir provas 

no processo de demarcação, mas apenas a ausência de intimação direta dos 

entes federados para participarem do procedimento e contrariedade à decisão 

proferida pelo STF na Pet n. 3.338/RR, questões que serão analisadas nos 

tópicos seguintes.

Da Ofensa à Autoridade da Decisão do STF proferida na Petição n. 3.388/RR

No ponto, os impetrantes alegam que a decisão proferida pelo Excelso 

Pretório no caso da demarcação da Terra Indígena Raposa Terra do Sol – Pet n. 

3.388/RR, inobstante desprovida de caráter vinculante, deve ser respeitada pelas 

autoridades públicas, notadamente as seguintes condicionantes:

XVII - É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada;

XIX - É assegurada a efetiva participação de todos os entes da Federação em 

todas as etapas do processo de demarcação.

Primeiramente, não prospera a alegação de que a FUNAI não observou 

a Portaria n. 2.498/2011 do Ministério da Justiça, que ordena a intimação, via 

postal, dos entes federados em cujos territórios se localizarem as áreas em estudo 

para identifi cação e delimitação de terras indígenas, que, no caso vertente, são o 

Estado da Bahia e o Município de Porto Seguro.

Assim dispõe o referido ato normativo (com destaque):

Art. 1º - A Fundação Nacional do índio - FUNAI determinará a intimação dos entes 

federados cujos territórios se localizam nas áreas em estudo para identifi cação 

e delimitação de terras indígenas, por via postal com aviso de recebimento, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da data da publicação da designação do grupo 

técnico especializado, nos termos do art. 2º do Decreto n. 1.775, de 1996”

Art. 2o Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, a FUNAI 

determinará nova intimação dos entes federados de que trata o art. 1º, por 

via postal com aviso de recebimento, para fins de contestação da área 

sob demarcação, sem prejuízo da publicação no Diário Oficial da União, no 

Diário Ofi cial do Estado e de sua afi xação na sede da Prefeitura Municipal, em 

conformidade ao disposto no § 7o do art. 2o do Decreto n. 1.775, de 1996.

Entretanto, o art. 5º do referido ato normativo (e-STJ fl . 2.101) determina 

expressamente: “esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sem 

prejuízo da validade das fases iniciadas anteriormente a sua vigência.”
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Sabe-se que, à luz do princípio tempus regit actum, as normas de natureza 

processual superveniente devem ser aplicadas a atos ainda não praticados, 

resguardando-se os já realizados na forma da legislação anterior.

De notar também que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a PET 3.388/

RR, estabeleceu, em relação à condicionante XIX, o seguinte: “é assegurada 

a participação dos entes federados no procedimento administrativo de demarcação 

das terras indígenas, encravadas em seus territórios, observada a fase em que se 

encontrar o procedimento”.

De qualquer forma, extrai-se dos autos que o Município de Porto Seguro 

foi devidamente intimado, mediante aviso de recebimento – AR, do despacho 

do Presidente da Funai, no qual foram aprovadas as conclusões dos estudos 

de identifi cação da Terra Indígena de Barra Velha, de ocupação do Grupo 

Tribal Pataxó (e-STJ fl s. 3.080/3.081), tendo sido o ato publicado no Diário de 

Justiça (e-STJ fl s. 3.071/3.071), conforme determina o Decreto n. 1.775/1996, 

circunstância que afasta a suposta ofensa à condicionante acima mencionada 

também em relação ao Estado da Bahia.

Quanto ao mais, no julgamento da Petição n. 3.388/RR (caso da Raposa 

Serra do Sol), considerado como leadind case da matéria, o Supremo Tribunal 

Federal adotou a data da promulgação dela Constituição Federal (5 de outubro 

de 1988) como marco temporal para aferir se a área objeto de demarcação 

constitui terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Na ocasião, ressaltou 

que o precedente de Roraima não é de observância obrigatória, por não ter sido 

julgado sob o rito da repercussão geral, mas que não se pode negar sua infl uência 

sobre casos semelhantes.

Eis as 19 condições para manutenção da demarcação contínua, segundo a 

orientação do STF:

1 - O usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras 

indígenas pode ser suplantado de maneira genérica, sempre que houver, como 

dispõe o Artigo 231 (Parágrafo 6o, da Constituição Federal), relevante interesse 

público da União na forma de Lei Complementar;

2 - O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos 

e potenciais energéticos, que dependerá sempre da autorização do Congresso 

Nacional;

3 - O usufruto dos índios não abrange a pesquisa das riquezas naturais, que 

dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional;

4 - O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação e, 

dependendo do caso, pode ser obtida a permissão da lavra garimpeira;
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5 - O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da Política de 

Defesa Nacional, à instalação de bases, unidades e postos militares e demais 

intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de 

alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de 

cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o Ministério da Defesa, 

o Conselho de Defesa Nacional) serão implementados independentemente de 

consulta às comunidades indígenas envolvidas e à Funai. É o livre trânsito das 

Forças Armadas e o resguardo das fronteiras;

6 - A atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no 

âmbito de suas atribuições, fi ca assegurada e se dará independentemente de 

consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai;

7 - O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de 

equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, 

além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, 

especialmente os de saúde e de educação;

8 - O usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fi ca 

sob supervisão e responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade;

9 - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá 

pela administração da área de unidade de conservação, também afetada pela 

terra indígena, com a participação das comunidades indígenas da área, ouvidas 

as comunidades indígenas, levando em conta usos, tradições e costumes dos 

indígenas, podendo, para tanto, contar com a consultoria da Funai;

10 - O trânsito de visitantes e pesquisadores não-índios deve ser admitido na 

área afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;

11 - Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de não-índios no 

restante da área da terra indígena, observadas as condições estabelecidas pela 

Funai;

12 - O ingresso, trânsito e a permanência de não-índios não pode ser objeto 

de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte das 

comunidades indígenas;

13 - A cobrança (de pedágios) de tarifas ou quantias de qualquer natureza 

também não poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização das estradas, 

equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer outros 

equipamentos e instalações colocadas a serviço do público tenham sido excluídos 

expressamente da homologação ou não;

14 - É vedado negócio jurídico relacionado a terras indígenas, assim como 

qualquer ato que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade 

jurídica ou pelos indígenas;
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15 - É vedada, nas terras indígenas, qualquer pessoa estranha aos grupos 

tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutas, 

assim como de atividade agropecuária extrativa;

16 - Os bens do patrimônio indígena, isto é, as terras pertencentes ao domínio 

dos grupos e comunidades indígenas, o usufruto exclusivo das riquezas naturais 

e das utilidades existentes nas terras ocupadas, observado o disposto no artigo 

49, 16, e 231, parágrafo 3º, da Constituição da República, bem como a renda 

indígena, gozam de plena isenção tributária, não cabendo a cobrança de 

quaisquer impostos taxas ou contribuições sobre uns e outros;

17 - É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada;

18 - Os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis e estas 

são inalienáveis e indisponíveis;

19 - É assegurada a efetiva participação de todos os entes da Federação em 

todas as etapas do processo de demarcação. (Grifos acrescidos).

Com fulcro nesse julgado, a Primeira Seção do STJ, ao analisar o MS 

21.572/AL, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/06/2015, firmou a 

compreensão de que as diretrizes postas na PET 3.388/RR (caso Raposa Serra 

do Sol, renove-se), embora não possuam efeito vinculante, devem ser observadas 

pelos demais tribunais do país, em face da mudança do enfoque atribuído à 

questão indígena após a Constituição de 1988, no tocante a terra indígena já 

demarcada, em homenagem aos princípios da razoável duração do processo e da 

segurança jurídica.

Segundo a doutrina e jurisprudência das cortes superiores, a tradicionalidade 

da posse indígena deve ser reconhecida se, ao tempo da promulgação da Carta 

Magna de 1988, ela não era exercida por encontrar-se ocupada/esbulhada por 

não indígenas, desde que evidente a vontade do grupo aborígine em perpetuar 

seus costumes, crenças e tradições naquele local.

Sobre a questão, colho o seguinte precedente do STF:

Constitucional e Administrativo. Terra Indígena “Limão Verde”. Área 

tradicionalmente ocupada pelos índios (art. 231, § 1º, da Constituição Federal). 

Marco temporal. Promulgação da Constituição Federal. Não cumprimento. 

Renitente esbulho perpetrado por não índios: não confi guração.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Pet 3.388, Rel. Min. 

Carlos Britto, DJe de 1º/7/2010, estabeleceu como marco temporal de ocupação 

da terra pelos índios, para efeito de reconhecimento como terra indígena, a data da 

promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.
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2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 650/STF, o conceito 

de “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” não abrange aquelas que 

eram possuídas pelos nativos no passado remoto. Precedente: RMS 29.087, Rel. p/ 

acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/10/2014.

3. Renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com 

desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de 

esbulho, situação de efetivo confl ito possessório que, mesmo iniciado no passado, 

ainda persista até o marco demarcatório temporal atual (vale dizer, a data da 

promulgação da Constituição de 1988), confl ito que se materializa por circunstâncias 

de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada.

4. Agravo regimental a que se dá provimento. (ARE 803.462 AgR, Relator 

Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgamento em 9.12.2014, DJe de 

12.2.2015) (Grifos acrescidos).

Registre-se, também, que a Corte Suprema, no julgamento do RMS n. 

29.542/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 13/11/2014, decidiu que “a 

mudança de enfoque atribuído à questão indígena a partir da promulgação da 

Constituição da República de 1988, que marcou a evolução de uma perspectiva 

integracionista para a de preservação cultural do grupamento étnico, não é 

fundamentação idônea para amparar a revisão administrativa dos limites da 

terra indígena já demarcada, em especial quando exaurido o prazo decadencial 

para revisão de seus atos”.

A Segunda Turma do STF, naquela oportunidade, concedeu a segurança, ao 

fundamento de que “não se pode, tampouco, reputar viciado ou ilegal o processo 

demarcatório conduzido há mais de trinta anos a partir do revolvimento do 

contexto histórico em que ela se deu. Os vetores sociais, políticos e econômicos 

então existentes conformaram-se para construir solução para a comunidade 

indígena que habitava a região, o que permitiu a demarcação daquele espaço 

como terra indígena. A estabilidade social e jurídica alcançada na região a partir 

desse ato não pode ser abalada com a pretendida remarcação ampliativa da área”.

Eis a ementa do acórdão:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Terra indígena demarcada 

na década de 1970. Homologação por Decreto Presidencial de 1983: revisão 

e ampliação. Portaria n. 3.588/2009 do Ministro de Estado da Justiça. Alegados 

vícios e irregularidades no processo demarcatório precedente. Delimitação de área 

inferior à reinvidicada. Adequação aos parâmetros de posse tradicional indígena 

(art. 231 da Constituição da República): impossibilidade. Caso Raposa Serra do Sol 

(Petição n. 3.388/RR). Fixação de regime jurídico constitucional de demarcação de 
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terras idígenas no Brasil. Desatendimento da salvaguarda institucional proibitiva de 

ampliação de terra indígena demarcada antes ou depois da promulgação de 1988. 

Recurso ordinário provido.

Por seu turno, a Súmula 650 do Supremo Tribunal Federal estabelece que 

“os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de 

aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto”.

A questão em apreço veio a ser debatida novamente nessa Casa de Justiça, 

no MS n. 20.683/DF, guardando o acórdão a seguinte ementa:

Administrativo. Mandado de segurança preventivo. Procedimento 

administrativo de demarcação de terras indígenas. Ministro de Estado da Justiça. 

Iminência de assinatura de portaria de identifi cação e delimitação. As matérias 

referentes à tradicionalidade da ocupação da área pelos índios, à caracterização 

de seus ocupantes como indígenas, à possibilidade de constituição de reserva 

indígena e não de demarcação, e ainda, da inexistência de participação de outras 

esferas governamentais no levantamento fundiário, demandam a necessária 

dilação probatória, incompatível com o rito mandamental. A ausência de 

intimação dos municípios cuja área será atingida não foi documentalmente 

demonstradas na petição inicial, bem como não tem a associação impetrante 

legitimidade para pleitear, em nome próprio, direitos eventuais dos proprietários 

ou possuidores atingidos. Mandado de segurança denegado com a revogação da 

liminar. Agravo interno da União prejudicado.

1. Mandado de Segurança preventivo impetrado visando impedir ato do 

Ministro de Estado da Justiça, declaratório de área como de ocupação tradicional 

indígena, identifi cando-a, nos termos do art. 2º, § 10, inciso I do Decreto 1.775/96; 

a terra indígena indicada como tradicional dos grupos Tupinambás da Serra 

do Padeiro e de Olivença e denominada como Terrras Indígenas Tupinambá de 

Olivença.

2. O processo administrativo de demarcação de terras indígenas é regrado pelo 

Decreto 1.775/96, que regulamenta a Lei Federal 6.001/73. O referido Decreto veio 

organizar o procedimento, com atenção aos ditames trazidos pela Constituição 

Federal de 1988, em especial dos seus arts. 231 e 232, que inovaram a política em 

relação aos indígenas, considerando-se os marcos jurídicos anteriores.

3. O processo de demarcação do território indígena pela Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI), a ser homologado pela Presidência da República, é uma fase 

posterior ao momento atual, o que é referido apenas à declaração de identifi cação e 

de delimitação. Assim, a própria natureza declaratória do ato inquinado como coator 

desfaz qualquer pretensão de potencial violação do direito de propriedade da parte 

impetrante. Podem ser apuradas, todavia, alegações de violação do devido processo 

legal até o presente momento.
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4. Os argumentos referentes à caracterização da área como terra 

tradicionalmente ocupada por indígenas, à caracterização daquelas pessoas como 

indígenas, à caracterização de hipótese de reserva indígena e não de demarcação, 

e ainda, da inexistência de participação de outras esferas governamentais no 

levantamento fundiário demanda a necessária dilação probatória para sua 

comprovação e, portanto, não são passíveis de análise nesta via processual 

expedita. Precedente: MS 25.483/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 14.9.2007.

5. O Decreto 1.775/96 não obriga que o grupo técnico seja composto por 

membros dos vários entes da Federação; há previsão de que o grupo técnico 

poderá acolher pessoal externo ao quadro da FUNAI, se isso se mostrar necessário, 

no termos do seu art. 2º, § 1º Além disso, cabe frisar que a publicação do ato coator 

é o termo inicial para a renovada participação dos interessados e das demais pessoas 

jurídicas de direito público - Estados e Municípios - em razão dos §§ 7º e 8º do art. 2º 

do Decreto 1.775/96.

6. Não há como ser apreciada a alegação de ausência de intimação dos 

Municípios, cujo território será afetado, porquanto inexiste esta obrigação na 

legislação, que exige apenas a afixação na sede da Prefeitura; não obstante, há 

informação incontroversa de que a FUNAI encaminhou Ofícios aos três Municípios 

cujos territórios serão afetados (fl s. 916, 918 e 920).

7. Além disso, não demonstrou a Associação Impetrante possuir legitimidade 

para pleitear, em seu próprio nome, eventuais direitos de proprietários e 

possuidores de imóveis nas áreas onde futuramente recairá a demarcação.

8. O Parquet Federal opinou pela extinção do writ sem resolução do mérito.

9. Não demonstrados de plano, mediante elementos documentais, os vícios e 

ilegalidades apontados na petição inicial, exsurge a ausência do direito líquido e 

certo postulado e, portanto, deve ser denegada a ordem pleiteada, com a revogação 

da liminar anteriormente deferida.

10. Segurança denegada. Liminar revogada. Prejudicado o Agravo Interno 

da União. (MS 20.683/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Órgão 

Julgador S1 - Primeira Seção, DJe 08/11/2016) (Grifos acrescidos).

Conclui-se que é possível a anulação da demarcação já realizada, desde 

que presente vício insanável, o qual deve ser apurado em novo processo 

administrativo, com a participação dos interessados, nos termos disciplinados no 

Decreto n. 1.775/1996.

No caso concreto, o Relatório Circunstanciado de Revisão de Limites 

da TI Barra Velha Monte Pascoal (e-STJ fl s. 1.633/1.683) e as informações 

prestadas pela União e FUNAI (e-STJ fls. 2.055/2.101) apontam que a 

“comunidade indígena Pataxó nunca se conformou com a demarcação que excluiu dos 

limites da terra indígena a área do mangue e grande parte da mata do Monte Pascoal, 
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inclusive a Aldeia Pé da Pedra, o que demonstra o vício insanável na demarcação 

outrora realizada”.

As informações noticiam “que a área de 8.627ha ‘destacada’ do Parque 

Nacional do Monte Pascoal para os Pataxó nunca foi excluída do Decreto de Criação 

do Parque, ou seja, mesmo constando nas cláusulas terceira e quinta do acordo, 

a área permaneceu nos limites do Parque o que caracteriza uma superposição de 

Terra Indígena com Unidade de Conservação, dando continuidade à dualidade 

administrativa da área”.

E, ainda, que, “segundo relatos dos indígenas, arrolados no Relatório 

Circunstanciado de Identifi cação e Delimitação da TI Barra Velha do Monte 

Pascoal, várias áreas que hoje fazem parte do Parque Nacional do Monte Pascoal 

ou foram apropriadas por particulares eram áreas de moradia e foram esbulhadas das 

comunidades indígenas em diferentes situações. Ademais, de acordo com memória 

oral e dados documentais e históricos elencados no RCID, os Pataxó ocuparam 

e ainda ocupam praticamente toda extensão territorial reivindicada e atualmente 

delimitada pela Funai, seja para moradia ou subsistência, inclusive com registro 

de constantes confl itos entre as comunidades e particulares da região, o que 

desconfi gura quaisquer (sic) argumentação que sustente posse mansa e pacífi ca por 

parte dos requerentes”.

As informações prestadas pela Diretoria de Proteção Territorial consignam 

que a imposição de qualquer óbice à continuidade do procedimento demarcatório 

da TI Barra Velha do Monte Pascoal, que “se encontra em curso há anos, em 

razão da controvérsia jurídica entre ICMBio, Incra e Funai – decorrente da 

sobreposição de terra indígena sobre áreas de proteção ambiental no sul da 

Bahia e projetos de assentamento, alvo de arbitragem da Câmara de Conciliação 

e Arbitragem da Advocacia-Geral da União-CCAF/AGU” –, “é extremamente 

prejudicial à segurança jurídica das comunidades indígenas envolvidas, à resolução 

dos históricos confl itos fundiários na região, e, sobretudo, à regularização fundiária da 

área, fundamental para indígenas e particulares envolvidos”.

Em resumo, os elementos de prova acostados aos autos indicam a existência 

de esbulho territorial praticado contra os índios Pataxós desde o período pré-

colonial, a ocorrência de disputas fundiárias na região, a sobreposição de terra 

indígena sobre áreas de proteção ambiental, bem como de vícios administrativos 

que autorizam a revisão dos limites da terra indígena, nos termos da orientação 

fi rmada pelo STF na Pet 3.388.
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Assim, não vislumbro o direito líquido e certo apontado pelos impetrantes, 

visto que a prova de domínio particular não impede a continuidade do processo 

de demarcação, sendo certo que discussão acerca da tradicionalidade da ocupação 

indígena – que deve ser analisada sobre o prisma técnico da história do grupo 

indígena e da natureza da ocupação – exige dilação probatória, providência 

incompatível com o rito mandamental.

Ilustrativamente:

Mandado de segurança. Terra Indígena Sombrerito/MS. Comunidade 

Guarani Nhandéva. Procedimento administrativo de demarcação. Legalidade e 

constitucionalidade. Alegação de que a área não é ocupada pela comunidade 

indígena. Dilação probatória. Impossibilidade. Art. 231, § 6º, da CF/88. Nulidade 

dos títulos dominiais. Segurança denegada.

1. Impetra-se o mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato 

supostamente abusivo e ilegal do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado 

na Portaria n. 3.076/2010 (DOU de 28.9.10), por meio da qual declarou de posse 

permanente do grupo Guarani Nhandéva a Terra Indígena Sombrerito/MS.

2. O Decreto n. 1.775/96, que “dispõe sobre o procedimento administrativo 

de demarcação das terras indígenas e dá outras providências”, faculta aos 

interessados contestar os resultados do Relatório de Identifi cação e Delimitação 

de Terras Indígenas, cabendo ao próprio Ministro de Estado da Justiça decidir 

sobre a regularidade do procedimento.

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do 

procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, previsto no 

Decreto 1.775/96.

4. O ato indigitado coator baseia-se em laudo antropológico que afirmou 

(a) a presença de índios Guarani Nhandéva no entorno da área demarcada, 

(b) o esbulho violento das terras por não-índios, e (c) a constante tentativa 

da comunidade indígena de retomar as terras tradicionalmente ocupadas. Em 

consequência, a alegação do impetrante em sentido contrário não pode ser 

aceita, sem a produção de prova pericial.

5. O mandado de segurança é o remédio constitucional para a defesa de 

direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, violado por ato 

abusivo e ilegal de autoridade pública. No caso, inexiste prova pré-constituída 

de que a área demarcada não é indígena, o que torna o mandamus remédio 

inadequado à defesa da pretensão vindicada.

6. Saber se os índios ocupavam a área na data de promulgação da CF/88, ou se 

nela já não habitavam por força de esbulho injusto e violento de não índio (marco 

temporal), se estiveram sempre na intenção de reocupá-las, se têm relação anímica 

com aquela específica porção do território (marco tradicionalista), dentre outras 
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questões de fato, dependem de indispensável dilação probatória, providência 

incompatível com o rito especial e sumário do writ of mandamus.

7. A demarcação de terras indígenas processada e conduzida exclusivamente 

na instância administrativa, sem necessidade de apreciação judicial, é prática 

reiterada na Administração Pública Federal, sobretudo após a promulgação da 

CF/88.

8. Os atos administrativos são passíveis de revisão judicial segundo o princípio 

da inafastabilidade. Isso não implica, todavia, que o Poder Judiciário tenha 

que intervir, sempre e necessariamente, como condição de validade de todo e 

qualquer ato administrativo.

9. O procedimento demarcatório de terras indígenas ampara-se em norma legal 

minudente, que especifi ca o iter procedimental a ser trilhado pela Administração 

Pública. Nada impede que o administrado, todavia, questione judicialmente o 

procedimento, em qualquer de seus aspectos formais ou materiais, mas caberá 

a ele infi rmar a presunção de legalidade, legitimidade e auto-executoriedade 

que milita em favor dos atos administrativos, sobretudo quando a pretensão 

judicial for veiculada por meio de mandado de segurança, que não admite dilação 

probatória.

10. A existência de propriedade, devidamente registrada, não inibe a FUNAI de 

investigar e demarcar terras indígenas, caso contrário, seria praticamente impossível 

a demarcação de novas áreas, pelo menos de maneira contínua, já que boa parte do 

território nacional já se encontra nas mãos de particulares.

11. Segundo o art. 231, §§ 1º e 6º, da CF/88 pertencem aos índios as terras 

por estes tradicionalmente ocupadas, sendo nulos quaisquer atos translativos 

do domínio, ainda que adquiridos de boa fé. Portanto, a demarcação de terras 

indígenas, se regular, não fere o direito de propriedade.

12. Uma vez constatada a posse imemorial na área, não há que se invocar, em 

defesa do direito de propriedade, o título translativo, nem a cadeia sucessória do 

domínio, documentos que somente servem para demonstrar a boa-fé dos atuais 

titulares e, se for o caso, ensejar indenização pelas benfeitorias realizadas.

13. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no domínio 

constitucional da União. As áreas por elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis 

e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. Mesmo que comprovada a titulação de 

determinada área, se essa for considerada como de ocupação indígena tradicional, 

os títulos existentes, mesmo que justos, são nulos, de acordo com o já citado art. 231, 

§ 6º, da CF/88.

14. Não é necessária intervenção judicial para o registro da terra indígena no 

cartório imobiliário. Os arts. 5º e 6º do Decreto 1.775/96 são expressos quando 

afi rmam que, após o decreto presidencial de homologação do procedimento 

demarcatório, promoverá a FUNAI o registro da área no assentamento cartorário 

respectivo.
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15. Mandado de segurança denegado. (MS 15.822/DF, Relator Ministro Castro 

Meira, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção, DJe 01/02/2013) (Grifos acrescidos).

Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito 

Administrativo. Portaria do Ministro de Estado da Justiça. Declaração da Terra 

Indígena Murutinga/Tracajá como de posse permanente do Grupo Indígena 

Mura. Alegação de nulidade do processo administrativo. Necessidade de dilação 

probatória. Inadequação da via eleita. Recurso em mandado de segurança a que 

se nega seguimento. Recurso interno desprovido.

1. A verifi cação da posse indígena em processo de demarcação de terras exige 

dilação probatória, o que não é admitido em sede de mandado de segurança. 

Precedentes: RMS 27.255 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

11/12/2015; MS 31.245 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 

04/09/2015, e MS 25.483, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 14/09/2007. 

2. In casu, a pretensão da recorrente de “obter a suspensão da portaria ministerial 

para assegurar a efetividade de futura ação de conhecimento que pretende 

propor em primeiro grau de jurisdição com o fi m de demonstrar a impossibilidade 

de demarcação da área como terra indígena” evidencia a necessidade de ampla 

cognição quanto aos complexos fatores subjacentes ao caso. 3. Agravo interno 

desprovido por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) 

salários mínimos, fi cando a interposição de qualquer recurso condicionada ao 

prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 

1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (RMS 35.062 AgR/DF , Relator(a): Min. Luiz Fux 

Julgamento: 12/11/2018, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe 29/11/2018) (Grifos 

acrescidos).

Cumpre notar que o então Presidente da República, Michel Temer, em 

julho de 2017, aprovou o Parecer Normativo 001/2017 da AGU, sobre o 

processo de demarcação de terras indígenas. De acordo com a decisão, os órgãos 

e entidades da administração federal fi cam obrigados a dar fi el cumprimento ao 

estabelecido no parecer – que tem como base as recentes decisões do Supremo 

Tribunal Federal sobre o tema, o qual é objeto de ação civil pública.

Ressalte-se, ainda, que o em. Ministro Gilmar Mendes, em situação 

análoga, nos autos do Mandado de Segurança n. 33.069/DF, entendeu que 

a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) 

deveria tentar uma solução amigável para o conflito entre agricultores e 

indígenas no Estado da Bahia, nos termos previstos nos arts. 3º e 174 do atual 

Código de Processo Civil.

Assim, considerando os múltiplos interesses envolvidos nos processos 

de demarcação em análise – econômico, ambiental, fundiário e sociocultural 

e a impossibilidade de produção de prova na via estreita do mandamus, não 
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vejo como impedir a continuidade da revisão do procedimento demarcatório 

originário das Terras Indígenas de Barra Velha, localizadas no Município 

de Porto Seguro/BA, no que toca aos aspectos da constitucionalidade, mas 

registro, contudo, a possibilidade de a Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal (CCAF) solucionar o confl ito entre as partes envolvidas, 

notadamente tendo em vista o tempo de tramitação do processo administrativo.

Diante do exposto, denego a ordem, cassando a liminar anteriormente 

deferida, e, em consequência, julgo prejudicados o agravo regimental interposto 

pela União e o agravo interno manejado pelos impetrantes.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.521.999-SP (2015/0071317-3)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Relator para o acórdão: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Tecno-Ferr - Ferramentaria de Precisão Ltda - Massa Falida

Advogada: Adriana Rodrigues de Lucena - Administrador Judicial - 

SP157111

Interes.: Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - 

ANNEP - “Amicus Curiae”

Advogados: Leonardo José Ribeiro Coutinho Berardo C. da Cunha - 

PE016329

Fredie Souza Didier Junior - BA015484

Eduardo Uchôa Athayde - DF021234

Interes.: Instituto Defesa Coletiva - “Amicus Curiae”

Advogado: Lillian Jorge Salgado e outro(s) - MG084841

EMENTA

Processual Civil e Falimentar. Classifi cação de créditos. Encargo 

legal inscrito em dívida ativa da União. Natureza jurídica. Crédito não 

tributário. Preferência conferida aos créditos tributários. Extensão.
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1. Nos termos do art. 1º do DL n. 1.025/1969, o encargo de 20% 

inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo executado, 

é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas 

necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas 

outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.

2. Por força do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, foi estendida 

expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a 

preferência dada ao crédito tributário.

3. O encargo legal não se qualifi ca como honorários advocatícios 

de sucumbência, apesar do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da 

denominação contida na Lei n. 13.327/2016, mas sim como mero 

benefício remuneratório, o que impossibilita a aplicação da tese 

fi rmada pela Corte Especial no REsp 1.152.218/RS (“Os créditos 

resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e 

equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, 

seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma 

prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite 

de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal”).

4. Para os fi ns do art. 1.036 do CPC/2015, fi rma-se a seguinte 

tese: “O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências 

do crédito tributário devendo, por isso, ser classifi cado, na falência, na 

ordem estabelecida pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005.”

5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, prosseguindo no julgamento, por maioria, vencidos os Srs. Ministros 

Relator, Regina Helena Costa e Napoleão Nunes Maia Filho, dar provimento 

ao recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria, 

que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria os Srs. 

Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves (voto-

vista) e Assusete Magalhães. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Mauro 

Campbell Marques. Ausente, justifi cadamente, nesta assentada, o Sr. Ministro 

Francisco Falcão.
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Brasília (DF), 28 de novembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 22.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se de recurso especial fundado no 

CPC/73, manejado pela Fazenda Nacional, com base no art. 105, III, a e c, da 

CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

assim ementado (fl . 231):

Falência. Habilitação de crédito. É exigível da massa falida o valor do encargo 

legal previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69. O acréscimo não só possui natureza de 

honorários como também se destina a custear despesas com a arrecadação de 

dívida ativa. Entendimento consolidado do STJ. Súmula 400 do C. STJ. Inclusão, 

contudo, como crédito quirografário, por não ostentar natureza tributária. Não 

provimento.

Não foram opostos embargos declaratórios.

A Fazenda recorrente aponta violação aos arts. 83 da Lei 11.101/2005; 

1º do Decreto-Lei 1.025/69; 23, II, e 208, § 2º, do Decreto-Lei 7.661/45. 

Sustenta, em síntese, que o denominado encargo legal previsto no art. 1º 

do Decreto-Lei 1.025/69 tem natureza tributária, razão pela qual deve ser 

habilitado na classe dos créditos privilegiados fi scais no concurso de credores em 

processo de falência.

Contrarrazões apresentadas pela Massa Falida às fl s. 264/277, na qual 

postula pelo não conhecimento do apelo pelo óbice das Súmulas 7 e 211/STJ, 

bem como pela ausência de similitude entre o acórdão impugnado e os acórdãos 

paradigmas; em ultrapassada a admissibilidade, solicita o não provimento do 

inconformismo.

Conforme decisão de admissão de fl s. 282/284, o recurso especial foi 

remetido a este STJ como representativo de controvérsia repetitiva.

Na sessão do dia 22 de fevereiro de 2017, encaminhei Questão de Ordem 

para a Primeira Seção no sentido de afetar o presente recurso ao rito dos 

recursos repetitivos, proposta que foi acolhida pelos meus pares, resultando na 

seguinte ementa (fl . 297):
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Processual Civil. Tributário e falência. Recurso representativo de controvérsia 

repetitiva. Encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69. Natureza jurídica. 

Súmula 400/STJ.

1. A matéria controvertida consiste em saber a natureza jurídica do encargo 

pecuniário previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69, se tributária ou 

quirografária, para fi ns de habilitação desse crédito no processo de falência.

2. Afetação como representativo da controvérsia repetitiva deferida pela 

Primeira Seção.

Na sequência, a Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo 

- ANNEP, às fl s. 306/335, protocolou pedido de ingresso no feito como amicus 

curiae, tendo, naquela oportunidade, inclusive expendido sua posição meritória 

acerca do objeto do repetitivo. Pleito deferido pelo despacho de fl s. 338/339.

Adiante, também o Instituto Defesa Coletiva requereu sua admissão no 

feito como amicus curiae, alegando que teria, entre seus objetivos sociais, “o dever 

de contribuir para “a implementação e aprimoramento da legislação de defesa 

do consumidor, de repressão ao abuso do poder econômico e matérias correlatas” 

(fl . 354), bem como teria “encampado pioneiramente a postura de criar um 

Comitê de pequenos credores para evitar grandes perdas a consumidores 

titulares de créditos quirografários em ações falimentares ou de recuperação” (fl . 

355). Pretensão deferida pelo despacho de fl s. 371/372.

Nesse contexto, a Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo 

- ANNEP - se manifestou pela natureza quirografária do encargo, que possuiria 

natureza jurídica de honorários advocatícios, consoante assentado no seguinte 

excerto que extraio da petição por ela apresentada (fl s. 311/315):

O Decreto-Lei n. 1.025, de 1969, aumenta o que chama de “taxa”, a ser paga 

pelo executado em execuções fiscais, para 20%, extinguindo a participação 

dos servidores públicos dessa receita e determinando que seu produto seja 

recolhido aos cofres públicos como renda da União. Tal “taxa”, por força do art. 3º 

do Decreto-Lei n. 1.645, de 1978, passou a substituir a condenação do devedor, 

na cobrança executiva da Dívida Ativa da União, em honorários de advogado, 

devendo o respectivo produto ser, sob esse título, recolhido integralmente ao 

Tesouro Nacional; o percentual, que se manteve em 20%, passou a ser calculado 

sobre o montante do débito, inclusive multas, monetariamente atualizado e 

acrescido de juros de mora.

Relativamente às autarquias e fundações públicas federais, o § 1º do art. 

37-A da Lei n. 10.522, de 2002, dispõe que “os créditos inscritos em Dívida Ativa 

serão acrescidos de encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em 
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honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável 

à Dívida Ativa da União”.

Em resumo, sobre os honorários na execução fi scal de Dívida Ativa da União, o 

panorama legislativo é o seguinte:

a) até 1969, admitia-se participação de servidores no produto da execução da 

Dívida Ativa da União;

b) em 1969, o Decreto-Lei n. 1.025 excluiu essa participação e passou a exigir 

do executado o pagamento de uma “taxa” de 20%, a ser revertida para o Tesouro 

da União;

c) sobreveio o CPC/1973, ampliando, em relação ao CPC/1939, as hipóteses de 

condenação em honorários de sucumbência;

d) em 1978, o Decreto-Lei n. 1.645 veio dizer que o “encargo” de 20% substitui 

a condenação do devedor em honorários de advogado, mantendo a destinação 

do valor ao Tesouro;

e) em 2002, a Lei n. 10.522 trouxe disposição semelhante à do Decreto-Lei n. 

1.645/1978, estabelecendo que o “encargo” de 20% substitui os honorários de 

advogado nas execuções da Dívida Ativa das autarquias e fundações públicas 

federais.

Então, na execução fiscal proposta pela União e, igualmente, naquelas 

indicadas pelas autarquias e fundações federais, o valor dos honorários de 

advogado, embora chamados de outro nome (“taxa”, “encargo”), passou a ser, 

por força desses diplomas normativos, de 20%. Nas demais execuções fi scais, 

propostas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e pelas autarquias 

e fundações estaduais, distritais e municipais, o valor dos honorários de advogado 

era fi xado nos termos do CPC/1973 (art. 20, § 4o).

Aliás, o enunciado 168 da Súmula do Tribunal Federal de Recursos assim já 

orientava: “o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas 

execuções fi scais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor 

em honorários advocatícios”.

Esse Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 

1.143.320-RS, Rel. Min. Luiz Fux, como representativo da controvérsia, sob o 

regime dos recursos repetitivos, afi rmou que “A condenação, dos embargos à 

execução fi scal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fi ns de adesão 

a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo 

em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba 

honorária. Daí concluiu que, “em se tratando de desistência de embargos à 

execução fi scal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte 

a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários 

advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte 

por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a 

verba honorária”.
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O caso julgado no referido recurso repetitivo dizia respeito à desistência de 

embargos à execução fi scal, para fi ns de adesão a programa de parcelamento 

fiscal. Esse Colendo STJ manteve, então, o acórdão recorrido que afastou 

a condenação em honorários advocatícios, por considerá-los “englobados no 

encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69, o qual substitui, nos 

embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios”.

Como se vê, já há precedente, em recurso repetitivo, em cuja ratio decidendi 

afirma-se que o encargo de 20% previsto no Decreto-Lei n. 1.025, de 1969, 

abrange os honorários de advogado.

No atual CPC, os honorários, quando a Fazenda Pública for parte no processo, 

serão fixados consoante os percentuais indicados em uma lista contida nos 

diversos incisos do § 3o do seu art. 85. Tais percentuais aplicam-se em todos os 

casos em que a Fazenda Pública seja parte, autora, ré ou interveniente, seja ela 

vitoriosa ou vencida. Eles também se aplicam às execuções fi scais propostas por 

Estados, Distrito Federal, Municípios e autarquias e fundações estaduais, distritais 

e municipais.

Quanto às execuções fiscais ajuizadas pela União e pelos demais entes 

federais, é bem de ver que os diplomas normativos acima citados estabeleciam 

que os honorários eram destinados aos seus cofres, por ser uma receita sua. 

Tal previsão foi revogada. Os honorários de sucumbência constituem direito 

autônomo dos advogados. Tal direito também pertence ao advogado público. O 

§ 19 do art. 85 do CPC dispõe que “Os advogados públicos perceberão honorários 

de sucumbência, nos termos da lei”.

A Lei n. 13.327, de 2016, regulamentou o direito dos advogados públicos 

federais aos honorários de sucumbência. Seu art. 30 estabelece que os honorários 

de sucumbência devidos aos advogados públicos federais incluem o total do 

produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais em que 

forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais, até 75% 

do produto do “encargo legal” acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da 

União, previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025, de 1969, e o total do produto 

do “encargo legal” acrescido aos créditos das autarquias e das fundações públicas 

federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do § 1º do art. 37-A da Lei 

n. 10.522. de 2002.

Em outras palavras, a Lei n. 13.327, de 2016, veio desdizer o Decreto-Lei n. 

1.645, de 1978, que, como visto, estabeleceu, entre outras coisas, que o “encargo” 

de 20% de que trata o Decreto-Lei n. 1.025, de 1969, substituiria os honorários 

de sucumbência previstos no CPC/1973. Na medida em que o art. 30, I, da Lei 

n. 13.327, de 2016, afirma que os honorários de sucumbência devidos aos 

advogados públicos federais incluem “o total do produto dos honorários de 

sucumbência recebidos nas ações judiciais em que forem parte a União, as 

autarquias e as fundações públicas federais”, o dispositivo deixa claro que não há 

mais substituição de uma verba pela outra.
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Mais do que isso, o art. 30 veio dizer que parte do “encargo” previsto no 

Decreto-Lei n. 1.645, de 1978, em vez de ser revertido ao Tesouro Nacional, 

como dispunha o art. 3o do Decreto-Lei n. 1.645, de 1978, passaria a ser pago aos 

advogados públicos federais, a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, o tal “encargo” engloba os honorários de sucumbência, tanto que 

passou a ser destinado, em grande parte, à remuneração dos advogados públicos 

federais. Há, apenas, um pequeno percentual que não lhes é distribuído, mas que 

não altera sua natureza jurídica.

Não é possível admitir a recepção da “taxa” de que trata o Decreto-Lei 1.025, de 

1969, à luz do que dispõe o art. 145 da Constituição Federal.

Essa “taxa” (rectius: honorários sucumbenciais) foi criada num outro momento 

histórico, quando não havia sequer, como regra, a condenação do vencido ao 

pagamento de honorários sucumbenciais (CPC/1939).

No momento em que se criou a “taxa” ou o “encargo” de 20% nas execuções 

fi scais federais, não havia um regime jurídico de honorários de sucumbência. 

Com o CPC/1973, passou a haver um regime jurídico de honorários, melhor 

disciplinado pelo atual CPC.

Tudo está a demonstrar, portanto, que a natureza do tal “encargo” não é 

tributária. Trata-se de honorários pagos aos advogados públicos federais que 

representam a União em execuções fi scais.

Nessa mesma linha de entendimento, o Instituto Defesa Coletiva 

apresentou alentado memorial às fls. 381/389, defendendo, em síntese, o 

seguinte posicionamento (fl s. 383, 385 e 387/388):

Em tais circunstâncias, torna-se nítido que a pretensão dos Recursos Especiais 

aninhados como repetitivos é tutelar o interesse privado dos benefi ciados pelo 

encargo, falecendo aí interesse fazendário.

De acordo com os artigos 19 a 21, do Decreto-Lei n. 147/1967, a Organização 

da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não autoriza consultoria ou 

representação dos interesses de seus procuradores em Juízo. Este caso sub judice 

é de exclusivo interesse dos Procuradores.

Como órgão da Administração Pública submetido às balizas do art. 37, caput, 

da CF/1988, a Fazenda Pública não detém interesse jurídico em reclassificar 

como tributário o que a lei não defi niu como tal. E, por conseqüência, não tendo 

natureza de tributo, o crédito, para fi ns de habilitação em recuperação ou falência, 

deve ser classifi cado como quirografário.

A aberratio é ainda mais nítida quando a pretensão recursal deduzida pretende 

a quebra do benefício de ordem no concurso de credores para infl ingir prejuízos 

concretos a categorias como a dos consumidores.
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O que se coloca à Corte, então, é que os Procuradores da Fazenda busquem a 

via judicial adequada e em nome próprio para postularem tutela jurisdicional que 

prejudique outros credores quirografários no curso de processo falimentar ou de 

recuperação.

A estratégia processual é lastimável e demonstra pouco espírito público a este 

corpo de procuradores com função legal/constitucional tão relevante.

Em momentos de crise econômica, aliás, o setor público abraçou os princípios 

de colaboração e reduziram seus ganhos, ao contrário do comportamento 

demonstrado nestes Recursos Especiais.

Na linha da melhor doutrina, é necessário que o STJ, Tribunal da Cidadania, 

proteja o cidadão comum de atentados que gerem privilégios indevidos/ilegais 

em favor de quem quer se interponha em nome da Administração Pública (ou da 

Fazenda).

Do lado dos consumidores que se enfi leiram para receber indenizações de 

empresas falidas, é claramente inaceitável a burla da ordem simplesmente 

para preferir os fundos dos Procuradores em detrimento dos créditos dos 

consumidores (e famílias) brasileiros.

Daí por que, de antemão, este Instituto alerta para a indevida utilização de um 

Recurso Especial (assim como de uma tese repetitiva) para benefi ciar uma carreira 

específi ca de Estado. O Recurso não deveria ser sequer admitido nas instâncias 

ordinárias, abrindo-se questão preliminar para sua extinção.

[...]

A Fazenda Pública (instituição) tem resguardado seu interesse na lida 

falimentar. Afi nal, tributos compõem um ativo de titularidade social.

Já um encargo orçamentariamente dirigido à categoria específica dos 

“advogados da Fazenda” não guarda o quilate de crédito prestigiado. É dinheiro 

que apenas engorda o bolso dos Procuradores e a estrutura da própria 

procuradoria.

Pretender embutir os encargos do Decreto-Lei n. 1.025/1969 no rol dos 

créditos privilegiados nas recuperações judiciais importa em, por via transversa, 

burlar a Lei Brasileira de Recuperação Judicial. É criar um privilégio ilegal.

É lição antiga que o crédito tributário, uma vez constituído (lançado), encerra 

obrigação jurídica prevista por lei que reconheça determinado fato como 

hipótese de incidência. Aliás, outra não é a redação do artigo 114, do Código 

Tributário Nacional (CTN).

Já os Recursos Especiais em tela suscitaram uma confusão proposital entre 

multa/obrigações acessórias/encargos para, ao final, induzirem o Judiciário 

em erro. Valendo-se do nome da “Fazenda Nacional” visam emprestar caráter 

tributário ao que, em essência, não é.
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O tema ventilado nos dois Recursos Especiais, em verdade, diz respeito com a 

qualifi cação jurídica que a Lei de Falências atribuiu aos créditos diversos, e não à 

natureza jurídica propriamente dita dos encargos aqui mencionados.

Daí porque, a forçosa tentativa de atribuir uma pseudo natureza de exação ao 

encargo do Decreto-Lei n. 1.025/1969 denota a intenção de conferir privilégio a 

credor que não foi com ele contemplado pela Lei de Recuperação Judicial.

Os devedores de tributos, quando inadimplentes, obrigam-se a pagar 

o encargo de 10 a 20% (vinte por cento) sobre as condenações, que guarda 

reconhecido caráter de verba honorária advocatícia. Essa natureza já foi diversas 

vezes reconhecida no âmbito dessa Corte, inclusive por ocasião do julgamento do 

Recurso Especial Repetitivo de n. 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, 

DJe 21.5.2010...

[...]

Por fi m, o simples fato de pequena (e não especifi cada) parte do valor do 

encargo em questão ser direcionado ao aparelhamento da Fazenda Nacional 

para fomentar a cobrança judicial de tributos (Lei 7.711/88) não tem o condão de 

conferir-lhe natureza tributária.

Ora, é sabido que os tributos devem corresponder às regras matrizes 

constitucionais, notadamente no tocante ao elemento material (hipótese), 

pessoal (sujeito ativo) e quantitativo. No caso do encargo em discussão, é inócua 

a tentativa da Fazenda em classificá-lo como taxa, em especial por força da 

contrariedade ao disposto no artigo 145, § 2º, da CF/88, que veda a instituição 

de taxa com base de cálculo própria de imposto, e da falta de relação da base de 

cálculo com o efetivo custo da atividade estatal supostamente fomentada pelo 

encargo em questão.

Nenhuma dessas questões foi discutida por esta E. Corte Superior por ocasião 

da edição da Súmula 400/STJ. Naquela assentada, foi analisada a temática sob 

o enfoque da classifi cação do encargo apenas como verba honorária ou não. 

Entendeu-se, à época, que o fato de parte dos valores arrecadados ser direcionado 

a um Fundo específi co da União retiraria seu caráter de verba honorária, a fi m de 

afastar a incidência do artigo 208, § 2º do então vigente Decreto-Lei 7.661/45. 

Em momento algum esta E. Seção discutiu as especifi cidades que impedem a 

classifi cação do encargo como tributo e muito menos concluiu que o referido 

encargo tem natureza tributária.

Dessa forma, não se sustenta a pretensão de classifi car o referido encargo 

como tributo, para fi ns de se obter tratamento privilegiado em detrimento dos 

consumidores, nas ações de recuperação judicial e falência.

O IDCol, portanto, manifesta-se absolutamente contrário à tentativa 

engendrada nos Recursos Especiais afetados como repetitivos, pugnado pela 

manutenção dos Acórdãos recorridos e pela fi xação da orientação jurisprudencial 

no sentido de que os créditos oriundos dos encargos previstos pelo artigo do DL 

1.025/69 são classifi cados como quirografários.
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À sua vez, o órgão do Ministério Público Federal, em respeitável parecer 

da lavra do Subprocurador-Geral da República Antonio Carlos Martins Soares, 

opinou pelo provimento do especial apelo, nos termos da ementa ora transcrita 

(fl . 343):

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 1.036 do CPC/15. Direito 

Tributário. Encargo pecuniário previsto no art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025/69. 

Natureza Jurídica. Crédito Tributário. Habilitação em processo falimentar. 

Possibilidade. Entendimento fi rmado pela Primeira Seção do STJ. Parecer pelo 

provimento do Recurso Especial.

Levado o recurso a julgamento na sessão de 27/9/2017, após as 

substanciosas sustentações orais levadas a cabo em prol da Fazenda Nacional e 

pelo Instituto Defesa Coletiva (amicus curiae), respectivamente, pelos doutores 

Paulo Mendes de Oliveira e Walter José Faiad de Moura, achei por bem em ter 

vista regimental dos autos para mais detida apreciação dos argumentos então 

ofertados pelos referidos causídicos.

Enfi m, apresento aos eminentes pares desta Primeira Seção do STJ o voto 

que em frente segue.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Registre-se, de logo, que o 

acórdão recorrido foi publicado 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 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).

O nobre apelo preenche os requisitos concernentes ao conhecimento.

No mérito, cinge-se a questão em defi nir a natureza jurídica do encargo 

pecuniário previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69, para então poder-se 

bem classifi car a esse mesmo encargo dentre as categorias de crédito constantes 

da vigente legislação falimentar, mais precisamente no art. 83 da Lei n. 

11.101/2005.
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1. Histórico legislativo do encargo previsto no DL 1.025/69

Primeiramente, necessário se faz perquirir acerca da origem legislativa 

do encargo legal de 20% incidente na cobrança da dívida ativa, tributária e não 

tributária, da União.

Tal encargo teve seu ponto de partida no art. 21 da Lei 4.439, de 27 de 

outubro de 1964, que tinha por objeto a fi xação de percentuais devidos aos 

procuradores da Fazenda Nacional e aos membros dos Ministérios Públicos 

federal e estaduais pela cobrança judicial da dívida ativa da União, verbis:

Art. 21. As percentagens devidas aos Procuradores da República, aos 

Procuradores da Fazenda Nacional ... (Vetado) ... Promotores Públicos, pela 

cobrança judicial da dívida ativa da União, passarão a ser pagas pelo executado.

§ 1º No Distrito Federal e nos Estados da Guanabara e São Paulo a percentagem 

será de 1% para cada Procurador, não podendo exceder o limite de 10% por 

categoria. Nos demais Estados a percentagem será de 6% para os Procuradores da 

República e 6% para os Procuradores da Fazenda Nacional.

§ 2º O total das percentagens estabelecidas no parágrafo anterior será dividido, 

em quotas iguais, entre os Procuradores da República ou Procuradores da 

Fazenda Nacional com exercício no Distrito Federal ou Estados, onde se processar 

a execução.

§ 3º (Vetado).

§ 4º Os Promotores Públicos farão jus a percentagem de 6% pela cobrança 

judicial da dívida ativa da União ... (Vetado) ... nas comarcas do interior dos Estados.

§ 5º Em nenhuma hipótese, a percentagem será paga aos Procuradores ou 

Promotores, antes do recolhimento, aos cofres públicos, da dívida objeto da 

execução.

O percentual devido a esses mesmos agentes públicos foi equalizado para 

o patamar de 10%, a teor do art. 32 do Decreto-Lei 147, de 3 de fevereiro de 

1967, instituindo-se, na mesma ocasião, um denominado “Fundo de Estímulo”, 

com percentual menor de recebimento, cujos valores deveriam ser rateados 

entre os demais servidores da Procuradoria da Fazenda Nacional, consoante os 

seguintes termos:

Art. 32. A percentagem a que tem direito os Procuradores da Procuradoria da 

Fazenda Nacional pela apuração, inscrição e cobrança da dívida ativa da União, 

paga pelo devedor, será calculada sôbre o montante do débito liquidado.
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§ 1º A percentagem é uniformizada, em todo o País, em 10% (dez por cento) 

para os Procuradores da República ou Promotor Público e 10% (dez por cento) 

para os Procuradores da Fazenda Nacional.

[...]

§ 6º Do montante mensal das percentagens devidas, em cada unidade 

federativa, aos Procuradores da Fazenda Nacional e depositado nos órgãos 

arrecadadores, será deduzida uma percentagem de 10% (dez per cento), que 

constituirá um “Fundo de Estímulo” a ser distribuído, semestralmente, aos 

servidores pelo efetivo exercício nas Procuradorias da Fazenda Nacional, em cotas 

proporcionais aos respectivos vencimentos; os servidores em efetivo exercício 

no órgão central da P.G.F.N. participarão do “Fundo de Estímulo” pelo Estado da 

Guanabara, enquanto não ocorrer sua transferência defi nitiva para o Distrito 

Federal.

A seguir, dito encargo foi extinto pelo Decreto-Lei 200/1967, que, em seu 

artigo art. 104, V, passou a dispor que, “No que concerne ao regime de participação 

na arrecadação, inclusive cobrança da Dívida Ativa da União, fi ca estabelecido o 

seguinte: [...] V - A participação, através do Fundo de Estímulo, e bem assim as 

percentagens a que se referem o art. 64 da Lei n. 3.244, de 14 de agôsto de 1957, 

o Art. 109 da Lei n. 3.470, de 28 de novembro de 1958, os artigos 8º, § 2º e 9º 

da Lei n. 3.756, de 20 de abril de 1960, e o § 6º do art. 32 do Decreto-Lei n. 147, 

de 3 de fevereiro de 1967, fi cam também extintas.”

Posteriormente, a Lei 5.421, de 25 de abril de 1968, acabou por restabelecer 

a cobrança do encargo, conforme despontava de seu artigo 1º:

Art. 1º O pagamento da dívida Ativa da União, em ação executiva (Decreto-Lei 

n. 960, de 17 de dezembro de 1938), será feito com a atualização monetária do 

débito, na forma da lei e o acréscimo dos seguintes encargos:

I - juros de mora previstos no artigo seguinte;

II - percentagens devidas ao Procurador-Geral e Procuradores da Fazenda 

Nacional, bem como aos Subprocuradores-Gerais da República, aos Procuradores da 

República ou Promotor Público, que serão calculados e entregues na forma do art. 21 

da Lei n. 4.439, de 27 de outubro de 1964, com as modifi cações constantes do art. 32 

do Decreto-Lei número 147, de 3 de fevereiro de 1967;

[...]

Foi então que sobreveio o Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 1969, 

foco do presente repetitivo, que atribuiu ao encargo a peculiar denominação de 

“taxa”, arbitrando-a na casa dos 20%. Eis o teor do mencionado dispositivo 

legal:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

240

Art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69. É declarada extinta a participação de servidores 

públicos na cobrança da Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei n. 

4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1º, inciso II, da Lei n. 5.421, de 25 de abril de 

1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a 

ser recolhida aos cofres públicos, como renda da União.

Essa disposição legal, por sua vez, sofreu numerosas alterações, entre 

as quais a sua redução para o nível de 10% quando o pagamento da dívida 

ocorresse antes da execução (art. 3º do Decreto-Lei 1.569, de 8 de agosto 

de 1977, atualmente revogado) e aquela trazida pelo Decreto-Lei 1.645, de 

11 de dezembro de 1978, que outorgou à “taxa” em questão a natureza de 

verba substitutiva dos honorários advocatícios devidos à Fazenda (Na cobrança 

executiva da Dívida Ativa da União, a aplicação do encargo de que tratam o art. 21 

da Lei n. 4.439, de 27 de outubro de 1964, o art. 32 do Decreto-Lei n. 147, de 3 de 

fevereiro de 1967, o art. 1º, inciso II, da Lei n. 5.421, de 25 de abril de 1968, o art. 

1º do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-Lei 

n. 1.569, de 8 de agosto de 1977, substitui a condenação do devedor em honorários 

de advogado e o respectivo produto será, sob esse título, recolhido integralmente ao 

Tesouro Nacional).

Na sequência, a Lei 7.711, de 22 de dezembro de 1988, no que dispôs 

sobre formas de melhoria da administração tributária, instituiu o Programa de 

Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União, destinando parte do valor 

arrecadado com o encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969 ao 

Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização 

- FUNDAF, fundo este criado há mais de uma década, por intermédio do art. 

6º do Decreto-Lei 1.437/1975. Confi ram-se os dispositivos legais pertinentes:

Decreto-Lei 1.437/1975

Art. 6º. Fica instituído, no Ministério da Fazenda, o Fundo Especial de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, 

destinado a fornecer recursos para fi nanciar o reaparelhamento e reequipamento 

da Secretaria da Receita Federal, a atender aos demais encargos específicos 

inerentes ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de fi scalização 

dos tributos federais e, especialmente, a intensificar a repressão às infrações 

relativas a mercadorias estrangeiras e a outras modalidades de fraude fi scal ou 

cambial, inclusive mediante a instituição de sistemas especiais de controle do 

valor externo de mercadorias e de exames laboratoriais.

Lei 7.711/1988

Art. 3º. A partir do exercício de 1989 fica instituído programa de trabalho 

de “Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União”, constituído de projetos 
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destinados ao incentivo da arrecadação, administrativa ou judicial, de receitas 

inscritas como Dívida Ativa da União, à implementação, desenvolvimento e 

modernização de redes e sistemas de processamento de dados, no custeio de 

taxas, custas e emolumentos relacionados com a execução fiscal e a defesa 

judicial da Fazenda Nacional e sua representação em Juízo, em causas de natureza 

fi scal, bem assim diligências, publicações, pro labore de peritos técnicos, de êxito, 

inclusive a seus procuradores e ao Ministério Público Estadual e de avaliadores e 

contadores, e aos serviços relativos a penhora de bens e a remoção e depósito de 

bens penhorados ou adjudicados à Fazenda Nacional.

Parágrafo único. O produto dos recolhimentos do encargo de que trata o art. 1º 

Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 1969, modifi cado pelo art. 3º do Decreto-

Lei n. 1.569, de 8 de agosto de 1977, art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645, de 11 de 

dezembro de 1978, e art. 12 do Decreto-Lei n. 2.163, de 19 de setembro de 1984, 

será recolhido ao Fundo a que se refere o art. 4º, em subconta especial, destinada 

a atender a despesa com o programa previsto neste artigo e que será gerida pelo 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no art. 6º desta 

Lei.

Art. 4º. A partir do exercício de 1989, o produto da arrecadação de multas, 

inclusive as que fazem parte do valor pago por execução da dívida ativa e de 

sua respectiva correção monetária, incidentes sobre os tributos e contribuições 

administrados pela Secretaria da Receita Federal e próprios da União, constituirá 

receita do Fundo instituído pelo Decreto-Lei n. 1.437, de 17 de dezembro de 

1975, excluídas as transferências tributárias constitucionais para Estados, Distritos 

Federal e Municípios.

Alfi m, o art. 57, § 2º, da Lei 8.383/1991, que instituiu a Unidade Fiscal de 

Referência e alterou a legislação do imposto de renda, dentre outras providências, 

determinou a forma de cálculo do encargo previsto no Decreto-Lei 1.025/1969, 

nos seguintes termos:

Art. 57. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, bem 

como os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, poderão, sem 

prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritos como Dívida Ativa da União, 

pelo valor expresso em quantidade de Ufi r.

[...]

§ 2º O encargo referido no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 

1969, modifi cado pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 1.569, de 8 de agosto de 1977, e 

art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645, de 11 de dezembro de 1984, será calculado sobre 

o montante do débito, inclusive multas, atualizado monetariamente e acrescido de 

juros e multa de mora.
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Assim, no âmbito legal, percebe-se que o encargo criado teve inicialmente 

a natureza de verba honorária em prol de procuradores da Fazenda Nacional, 

de procuradores da República e de promotores públicos estaduais, passando, 

ao depois da Lei 7.711/88, a também custear as despesas concernentes à 

arrecadação da dívida ativa da União.

2. A jurisprudência do STJ sobre o encargo previsto no DL 1.025/69

Revisitando importantes precedentes do STJ que analisaram o tema por 

variados enfoques, é possível depreender que o encargo previsto no art. 1º do 

Decreto-Lei 1.025/69 já atraiu diferentes perspectivas quanto à sua qualifi cação 

jurídica.

Veja-se, num primeiro momento, o que deliberou esta Primeira Seção ao 

julgar, em repetitivo, o REsp 1.110.924/SP, cuja conclusão, ressalte-se, fomentou 

a edição do enunciado sumular 400 do STJ, com o seguinte conteúdo: “O 

encargo de 20% previsto no DL n. 1.025/1969 é exigível na execução fi scal 

proposta contra a massa falida.” Aludido julgado restou assim ementado:

Direito Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Execução fi scal. Encargo 

de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69. Massa falida. Exigibilidade. Precedentes 

da Primeira Seção. Recurso representativo de controvérsia. Artigo 543-C do CPC e 

Resolução 8/STJ.

1. Hipótese em que se discute a exigibilidade do encargo de 20% previsto no 

Decreto-Lei 1.025/69 nas execuções fi scais propostas contra massa falida, tendo 

em vista o disposto no artigo 208, § 2º, da antiga Lei de Falências, segundo o qual 

“A massa não pagará custas a advogados dos credores e do falido”.

2. A Primeira Seção consolidou entendimento no sentido de que o encargo de 

20%, imposto pelo artigo 1º do Decreto-Lei 1.025/69, pode ser exigido da massa 

falida. Precedentes: EREsp 668.253/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin; EREsp 

466.301/PR, Rel. Ministro Humberto Martins; EREsp 637.943/PR, Rel. Ministro 

Castro Meira e EREsp 448.115/PR, Rel. Ministro José Delgado.

3. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido 

ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.110.924/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado 

em 10/6/2009, DJe 19/6/2009)

Nessa ocasião, concluiu-se que o encargo previsto no art. 1º do Decreto-

Lei 1.025/69 abrangeria, além das despesas relativas à verba honorária, outras 

despesas destinadas a custear as execuções fi scais.
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Para além do decidido no precedente acima, é bem de ver que o encargo 

legal debatido já foi considerado como verba honorária. Essa foi a conclusão 

a que chegou a Primeira Seção do STJ, ao julgar como representativo de 

controvérsia repetitiva o REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

21/5/2010, consignando que “A condenação, em honorários advocatícios, do 

contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fi scal 

de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fi ns de adesão a programa de 

parcelamento fi scal, confi gura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo 

estipulado no Decreto-Lei 1.025/69” (Tema 400 dos Recursos Repetitivos).

Referido precedente foi assim ementado:

Processo Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-

C, do CPC. Embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional. 

Desistência, pelo contribuinte, da ação judicial para fi ns de adesão a programa de 

parcelamento fi scal. Honorários advocatícios (artigo 26, do CPC). Descabimento. 

Verba honorária compreendida no encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 

1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula 

pedido de desistência dos embargos à execução fi scal de créditos tributários 

da Fazenda Nacional, para fi ns de adesão a programa de parcelamento fi scal, 

configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado 

no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da 

Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado 

em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes 

das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/

SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 

23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; 

REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento 

de que: “o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas 

execuções fi scais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor 

em honorários advocatícios”.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

244

3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos 

junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 

ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) 

do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o 

entendimento jurisprudencial de que a fi xação da verba honorária, nas hipóteses 

de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fi scal, 

revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação 

processual civil.

4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução 

fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a 

programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários 

advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte 

por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a 

verba honorária.

5. In casu, cuida-se de embargos à execução fi scal promovida pela Fazenda 

Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fi ns de 

adesão a programa de parcelamento fi scal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não 

merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários 

advocatícios, por considerá-los “englobados no encargo legal de 20% previsto 

no Decreto-Lei n. 1.025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do 

devedor em honorários advocatícios”.

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, 

do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.143.320/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 

12/5/2010, DJe 21/5/2010)

Essa natureza substitutiva dos honorários era, aliás, a percepção 

consubstanciada na Súmula 168 do extinto TFR, que possuía o seguinte teor: 

“O encargo de 20% (vinte por cento) do Decreto-Lei 1.025/69 é sempre devido 

nas execuções fi scais da União e substitui, nos embargos, a condenação do 

devedor em honorários advocatícios”.

Convém, por igual, mencionar o REsp 1.251.513/PR, também decidido 

pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 17/08/2011), no qual se discutia a possibilidade 

de pagamento mediante a transformação em pagamento defi nitivo (conversão 

em renda) de depósitos judiciais vinculados a ações já transitadas em julgado, 

bem como a possibilidade de devolução da diferença de juros Selic incidentes 

sobre o valor depositado, oportunidade em que, a título de obiter dictum, o 

Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, explicou a composição do crédito 

tributário, cujo excerto, por pertinente, se transcreve:
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2º) Da impossibilidade de se devolver ao contribuinte a diferença entre os juros 

que remuneram o depósito e os juros moratórios não remitidos.

Como já bem elucidado, a remissão e a anistia atingem o crédito tributário 

e a obrigação tributária. A remissão de juros moratórios, portanto, refere-se 

aos juros que compõem o crédito tributário e não aos juros que remuneram o 

depósito judicial. A este respeito, convém rememorar as parcelas ou rubricas que 

compõem o crédito tributário:

Principal: é valor do tributo devido ou da multa isolada devida;

Multa: é o valor da multa devida quanto atrelada ao principal, podendo ser de 

ofício, no caso de infração à legislação tributária, ou de mora, no caso de atraso no 

pagamento do principal;

Juros de mora: são os juros incidentes em razão de atraso no pagamento do 

principal (art. 161, § 1º, do CTN, atualmente a SELIC, por força do art. 61, § 3º, da 

Lei n. 9.430/96).

Encargos: demais encargos incidentes sobre a dívida. No caso dos débitos 

inscritos em Dívida Ativa da União incide o encargo legal previsto no art. 1º, do 

Decreto-Lei n. 1.025/69.

Noutra oportunidade, em situação assemelhada à dos presentes autos, 

julgando o REsp 1.304.076/SP, a Primeira Seção, em caso não afetado ao rito dos 

repetitivos, compreendeu que mencionado encargo teria a natureza de receita da 

União, abrangendo honorários advocatícios e despesas associadas à arrecadação 

da dívida ativa federal. Confi ra-se a ementa desse precedente:

Processual Civil e Financeiro. Falência. Habilitação do crédito da Fazenda 

Nacional. Inclusão do encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969. 

Possibilidade.

1. A Segunda Turma, ao julgar o REsp 1.234.893/SP, sob a relatoria do 

Ministro Herman Benjamin, DJe de 8.9.2011, enfrentou questão semelhante à 

dos presentes autos, em que o Tribunal de origem, em interessante análise do 

encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, consignou que se trata de 

quantia que serve a dois propósitos distintos: a) honorários advocatícios; e b) custeio 

de despesas associadas à arrecadação da dívida ativa federal. Consoante anotado 

pelo Ministro Herman Benjamin, a natureza do encargo legal previsto no Decreto-

Lei 1.025/1969 foi amplamente debatida no julgamento do Recurso Especial 

1.110.924/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no rito do art. 543-C do 

CPC. Ratifi cou-se naquela oportunidade a orientação de que, após a modifi cação 

introduzida pela Lei 7.711/1988, tal verba não se confunde com honorários 

advocatícios, pois constitui receita do Fundo Especial de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, instituído pelo 

Decreto-Lei 1.437/1975.
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Embora a matéria então analisada tivesse por objeto a defi nição quanto à 

possibilidade de cobrança - nos autos da execução fi scal - do encargo previsto 

no Decreto-Lei 1.025/1969, é evidente que os seus fundamentos se aplicam ao 

caso dos autos. A natureza legal do encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 

1.025/1969 é de receita que compõe Fundo de natureza contábil. O aludido 

encargo não constitui despesa suportada pela União “para fazer parte na falência”.

2. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, em continuidade ao julgamento da apelação, analise, para 

fi ns de habilitação nos autos falimentares, a ordem de classifi cação do encargo de 

que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69.

(REsp 1.304.076/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 8/8/2012, DJe 14/8/2012)

Já em dezembro de 2015, a Segunda Turma deste Sodalício, ao julgar o 

REsp 1.540.855/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18/12/15, 

no qual se discutia a exigência do encargo legal do art. 1º do Decreto-Lei 

1.025/69 em execução fi scal promovida contra pessoa jurídica de direito público, 

mais uma vez ratifi cou a orientação de que “O encargo previsto no Decreto-

Lei 1.025/1969 engloba honorários sucumbenciais e verbas destinadas ao 

aparelhamento e desenvolvimento da arrecadação fi scal, nos termos dos artigos 

3º, parágrafo único, e 4º da Lei 7.711/1988, combinado com Decreto-Lei 

1.437/1975”.

Não se desconhece, por outro lado, a linha de entendimento que vem 

sendo adotada pela Egrégia Segunda Turma deste Tribunal, no sentido de 

que o encargo do Decreto-Lei n. 1.025/69 teria natureza tributária, consoante 

ilustram os seguintes julgados:

Tributário. Processual Civil. Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. 

Encargo legal. Natureza. Crédito tributário. Habilitação. Processo falimentar como 

crédito privilegiado.

1. A indicada afronta do art. 208, § 2º, da Lei 7.661/1945 não deve ser analisada, 

pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. 

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.

2. O encargo legal do art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969 constitui crédito 

tributário da União, portanto pode ser habilitado como crédito privilegiado 

tributário em processo falimentar, conforme dispõe o art. 83, III, da Lei 

11.101/2005. Precedente: REsp 1.517.361/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 29/5/2015.
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3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.527.022/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 03/05/2016, DJe 25/05/2016)

Tributário. Encargo legal. Decreto-Lei n. 1.025/69. Natureza jurídica para fi ns de 

classifi cação de créditos na falência. Parte integrante do crédito tributário.

1. “O encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 não possui 

natureza jurídica de pena pecuniária e é devido como parte integrante do crédito 

tributário. Com efeito, além do montante apurado a título de obrigação tributária 

principal, compõem o crédito tributário a correção monetária, os juros de mora, 

as multas tributárias e, quando exigível, também o encargo de que tratam o 

art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.569/77, o art. 3º 

do Decreto-Lei n. 1.645/78. Das parcelas ou rubricas que compõem os créditos 

tributários, a Lei n. 11.101/2005 classificou como créditos subquirografários 

apenas as multas tributárias” (REsp 1.327.067/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012).

2. O encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 representa parte 

integrante do crédito tributário, legitimando sua classificação como crédito 

tributário previsto no inciso III do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.

Recurso especial provido.

(REsp 1.517.361/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

Processual Civil e Financeiro. Falência. Habilitação de créditos pela Fazenda 

Nacional. Inclusão do encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969. 

Possibilidade. Classifi cação na ordem do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.304.076/SP (Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe de 14.8.2012), acabou por endossar o entendimento 

adotado por esta Turma, no julgamento do REsp 1.234.893/SP (Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe de 8.9.2011), no sentido de que o encargo previsto no art. 1º do 

Decreto-Lei n. 1.025/69 constitui receita da União, e não despesa, razão pela qual, 

por integrar a dívida ativa da Fazenda Pública, pode ser exigido em execução 

fi scal ou, opcionalmente, habilitado em processo de falência.

2. O encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 não possui 

natureza jurídica de pena pecuniária e é devido como parte integrante do crédito 

tributário. Com efeito, além do montante apurado a título de obrigação tributária 

principal, compõem o crédito tributário a correção monetária, os juros de mora, 

as multas tributárias e, quando exigível, também o encargo de que tratam o 

art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.569/77, o art. 3º 

do Decreto-Lei n. 1.645/78. Das parcelas ou rubricas que compõem os créditos 

tributários, a Lei n. 11.101/2005 classificou como créditos subquirografários 

apenas as multas tributárias.
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3. Recurso especial provido para classifi car o encargo de que trata o art. 1º do 

Decreto-Lei n. 1.025/69 no inciso III do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.

(REsp 1.327.067/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012)

Afora isso, eminentes Ministros da Primeira Turma desta Corte, via 

decisão monocrática, vêm igualmente compreendendo pela natureza de crédito 

tributário do multicitado encargo legal. A esse propósito, pode-se mencionar: 

REsp 1.527.089/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 02/02/2017, 

com trânsito em julgado em 03/03/2017; REsp 1.555.813/SP, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, DJe 19/12/2016, com trânsito em julgado em 22/02/2017; 

REsp 1.542.312/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 07/12/2016, com trânsito 

em julgado em 16/02/2017; e REsp 1.534.914/SP, Rel. Min. Regina Helena 

Costa, DJe 20/09/2016, com trânsito em julgado em 19/10/2016.

3. Proposição de mudança de compreensão acerca da natureza jurídica do 

encargo previsto no DL 1.025/69

Nada obstante a compreensão vertida nos últimos julgados que se acaba de 

reproduzir, este relator pede licença aos ilustrados componentes desta Primeira 

Seção para, na mão contrária, propor mudança de orientação acerca do tema no 

julgamento do presente repetitivo, na conformidade da fundamentação a seguir 

desfi ada.

À saída, em que pese o emprego da expressão taxa no já reproduzido art. 

1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, verifi ca-se que o encargo assim debatido não 

possui natureza jurídica de tributo.

Explica-se.

Compulsando os autos, pode-se verifi car que, de fato, as CDA’s explicitam 

o encargo legal como parte do valor do crédito fazendário (cf fl s. 14/186).

No ponto, a Lei n. 6.830/80 (LEF) estabelece em seu art. 2º, § 6º, que “A 

certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será 

autenticada pela autoridade competente”.

Por sua vez, o § 5º do artigo 2º, no inciso II, da mesma LEF, dispõe que “O 

Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: [...] II – o valor originário da 

dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato”.
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Releva notar que a norma de regência, após se referir ao “valor originário 

da dívida” (crédito tributário e não tributário), acrescentou a locução genérica 

“demais encargos”. Em tal cenário, lícito se faz admitir que a multa moratória 

tanto quanto o encargo legal do Decreto-Lei n. 1.025/69 se inseririam na 

categoria dos “demais encargos”, a que alude o reportado regramento da LEF.

Nesse passo, mostra-se relevante destacar o enunciado sumular 565/STF: 

“A multa fi scal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no 

crédito habilitado em falência.”

Naquela ocasião e contexto, questionava-se sobre a possibilidade de a 

multa fi scal moratória poder ser incluída, ou não, no crédito habilitado em 

falência, à vista de sua antiga lei de regência (Decreto-Lei n. 7.661/45).

Daí que a menção histórica à Súmula 565/STF (aprovada na sessão 

Plenária de 15/12/1976) assume relevância, no caso agora examinado, pelo 

fato de revelar o entendimento então manifestado pela Excelsa Corte quanto 

à natureza jurídica da multa fiscal moratória, a saber: natureza de pena 

administrativa e não de crédito tributário.

A despeito da revogação do Decreto-Lei n. 7.661/45 (pretérita Lei de 

Falências), é certo que essa concepção – a de que a multa moratória possui 

natureza de pena administrativa - prevalece ainda hoje, como desenganadamente 

ressai da leitura dos incisos III e VII do art. 83 do atual Diploma Falimentar, 

antes transcritos (Lei n. 11.101/05). De fato, é vero que a atual legislação 

falencial acena com a possibilidade de habilitação de crédito decorrente de 

multa fi scal moratória na falência. Entretanto, dita multa ocupa preferência 

hierarquicamente diversa e inferior (inciso VII do art. 83), frente àquela 

reservada aos créditos estritamente tributários (inciso III do art. 83), em se 

tratando de classifi cação dos créditos no regime falimentar.

De outra parte, impende observar, o Código Tributário apresenta um 

conceito legal para tributo, isto em seu art. 3º, segundo o qual “Tributo é toda 

prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.

Nessa defi nição legal, é perceptível, há um dado negativo que retira do 

encargo legal do Decreto-Lei n. 1.025/69 a almejada natureza de tributo, 

na medida em que se traduz como uma indisfarçável sanção aplicável ao 

contribuinte inadimplente.
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Com efeito, o encargo assim agregado na CDA decorre do não pagamento 

de determinado tributo e, como explica Henrique Tróccoli Júnior, corresponde 

a uma “penalidade administrativa pelo inadimplemento voluntário de obrigação 

tributária” (O encargo de 20% instituído pelo Decreto-Lei 1.025/69 e as 

execuções fi scais da União. Revista Jus Navigandi, ISS 1518-4862, Teresina, 

ano 5, n. 43, 1 jul. 2000. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/1326>. 

Acesso em: 27 set 2017).

Nesse passo, a circunstância de a Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 

2º, § 2º, incluir na composição da Certidão de Dívida Ativa a atualização 

monetária, juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, só 

por si, não faz transmudar para tributária a natureza jurídica do encargo previsto 

no Decreto-Lei 1.025/69, cujo feitio é de irrecusável penalidade administrativa.

Essa mesma compreensão, aliás, já foi adotada pela Primeira Turma deste 

STJ, em julgado de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual fi cou 

consignado: “5. O fato de a Lei de Execuções Fiscais (...) afi rmar que os débitos de 

natureza não tributária compõem a dívida ativa da Fazenda Pública não faz com que 

tais débitos passem, apenas em razão de sua inscrição na dívida ativa, a ter natureza 

tributária. Isso, simplesmente, porque são oriundos de relações outras, diversas 

daquelas travadas entre o estado, na condição de arrecadador, e o contribuinte, 

na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária. 6. Os débitos que 

não advêm do inadimplemento de tributos, como é o caso dos autos, não se 

submetem ao regime tributário previsto nas disposições do CTN, porquanto 

estas apenas se aplicam a dívidas tributárias, ou seja, que se enquadrem na 

defi nição de tributo constante no artigo 3º do CTN.” (REsp 1.073.094/PR, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2009).

Tal orientação, frise-se, foi recentemente replicada pela Segunda Turma, 

no seguinte julgado:

Processual Civil. Art. 185-A do CTN. Execução fi scal para a cobrança de dívida 

de natureza não tributária. Não incidência.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende indevida a incidência do art. 185-A do 

Código Tributário Nacional a dívidas ativas não tributárias, porquanto seu caput 

deixa expressamente delineado sua aplicação à hipótese de devedor tributário.

2. “O fato de a Lei de Execuções Fiscais (...) afi rmar que os débitos de natureza 

não tributária compõem a dívida ativa da Fazenda Pública não faz com que tais 

débitos passem, apenas em razão de sua inscrição na dívida ativa, a ter natureza 

tributária. Isso, simplesmente, porque são oriundos de relações outras, diversas 
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daquelas travadas entre o estado, na condição de arrecadador, e o contribuinte, 

na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária.” (REsp 1.073.094/PR, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 23/9/2009).

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.562.405/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 10/11/2015, DJe 03/02/2016)

Firmada tal premissa, isto é, a de que o encargo legal previsto no Decreto-

Lei 1.025/69 não possui natureza tributária, constituindo-se, antes, em inegável 

penalidade administrativa, passo à análise do enquadramento dessa verba na 

escala de prioridades no pagamento dos credores da massa falida.

4. O encargo previsto no DL 1.025/69 e seu enquadramento na classifi cação de 

créditos prevista na Lei de Falências

Importa, aqui, rememorar a disciplina conferida pela Lei de Falências (Lei 

n. 11.101/05) à ordem de pagamento dos credores da massa:

Seção II

Da Classifi cação dos Créditos

Art. 83. A classifi cação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento 

e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de 

trabalho;

II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;

III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias;

IV – créditos com privilégio especial, a saber:

a) os previstos no art. 964 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta Lei;

c) aqueles a cujos titulares a lei confi ra o direito de retenção sobre a coisa dada 

em garantia;

d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das 

microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar n. 

123, de 14 de dezembro de 2006;

V – créditos com privilégio geral, a saber:

a) os previstos no art. 965 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
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b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;

c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta Lei;

VI – créditos quirografários, a saber:

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens 

vinculados ao seu pagamento;

c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o 

limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;

VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou 

administrativas, inclusive as multas tributárias;

VIII – créditos subordinados, a saber:

a) os assim previstos em lei ou em contrato;

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.

§ 1º Para os fi ns do inciso II do caput deste artigo, será considerado como 

valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada 

com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem 

individualmente considerado.

§ 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao 

recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade.

§ 3º As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as 

obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência.

§ 4º Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados 

quirografários.

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os 

relativos a:

I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho 

relativos a serviços prestados após a decretação da falência;

II – quantias fornecidas à massa pelos credores;

III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e 

distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;

IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha 

sido vencida;

V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a 

recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da 
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falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 

falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Na hipótese sob exame, se os créditos previstos no encargo legal instituído 

pelo art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69 fossem considerados de natureza tributária, 

seriam inseridos no item III do descrito rol de preferências.

No entanto, e como antes realçado, essa não se revela a solução adequada 

para a espécie. Nesse sentido, aliás, o amicus curiae Associação Norte e Nordeste 

de Professores de Processo-ANNEP foi enfático ao sustentar que “a natureza 

de tal ‘encargo’ não é tributária” (fl . 315). Trilhando idêntica exegese, o amicus 

curiae Instituto Defesa Coletiva também fez asseverar que “a Fazenda Pública 

não detém interesse jurídico em reclassifi car como tributário o que a lei não 

defi niu como tal. E, por consequência, não tendo natureza de tributo, o crédito, 

para fi ns de habilitação em recuperação ou falência, deve ser classifi cado como 

quirografário” (fl . 383).

De fato, no que tange ao posicionamento na classifi cação dos créditos na 

falência, mostra-se plenamente viável outorgar ao Decreto-Lei n. 1.025/69, 

enquanto penalidade pecuniária administrativa, a qualidade de crédito 

subquirografário, vale dizer, em idêntico patamar hierárquico atribuído pelo 

legislador às multas tributárias, a teor do art. 83, VII, da Lei n. 11.101/05. Em 

reforço a tal conclusão, não se pode negar o cunho nitidamente administrativo 

do Decreto-Lei 1.025/69, sendo certo que a adição do encargo legal assim 

previsto ao crédito tributário só se justifi ca como contrapartida fi nanceira 

imposta ao contribuinte devedor pela movimentação da máquina administrativa 

arrecadadora.

Por essas razões, lícito reenfatizar a natureza de penalidade administrativa 

do encargo previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69, devendo, para fins de 

classifi cação de créditos, ser aninhado no referido inciso VII do art. 83 da Lei de 

Falências, na qualidade de crédito subquirografário.

5. Tese a ser fi xada em repetitivo

Em suma, para os fi ns do art. 1.036 do CPC/2015, este relator propõe a 

fi xação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da modulação de que 

trata o art. 927, § 3º, do mesmo Codex: “O encargo pecuniário previsto no art. 1º 

do Decreto-Lei 1.025/69 possui natureza de penalidade administrativa, devendo, 

para fi ns de classifi cação de crédito na falência, ser enquadrado no art. 83, VII, da Lei 

11.101/2005, ou seja, como crédito subquirografário”.
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6. Solução do caso concreto

Quanto à solução do caso concreto, considerando que a classifi cação dada 

pela Corte de origem ao encargo do Decreto-Lei n. 1.025/69 foi mais benéfi ca 

para a Fazenda Nacional (crédito quirografário), faz-se de rigor a manutenção 

do acórdão estadual, evitando-se, com isso, burla ao princípio recursal que veda 

a reformatio in pejus.

7. Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pela 

Fazenda Nacional, mantendo, no caso concreto, o acórdão recorrido, em atenção 

ao princípio recursal que veda a reformatio in pejus, como explicado no item 6, 

supra.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Solicitei vista dos autos para 

examiná-los com maior detença.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra acórdão proferido, 

por unanimidade, pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento de agravo de instrumento, 

assim ementado (fl . 231e):

Falência. Habilitação de crédito. É exigível da massa falida o valor do encargo 

legal previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69. O acréscimo não só possui natureza de 

honorários como também se destina a custear despesas com a arrecadação de dívida 

ativa. Entendimento consolidado do STJ. Súmula 400 do C. STJ. Inclusão, contudo, 

como crédito quirografário, por não ostentar natureza tributária. Não provimento.

Nas razões do Recurso Especial, interposto com amparo no art. 105, III, 

a, da Constituição da República, além de divergência jurisprudencial, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, nos seguintes termos:

– Art. 83, III, da Lei n. 11.101/05, 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, 23, II, e 

208, § 2º, do Decreto-Lei n. 7.661/45 – “Clara foi a intenção do legislador em 

defi nir o encargo legal como sendo revestido de caráter de tributo. Nos termos 

do referido dispositivo, pelo fato de o encargo constituir ‘renda da União’ pode 
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ser classifi cado como tributário, conforme consagrado no Direito Financeiro, 

como Receita Derivada da União decorrente do exercício do poder de império 

do Estado, o que também confi rma a sua natureza tributária. Não bastasse 

isso, nos termos do artigo 3º, parágrafo único e artigo 4º da Lei n. 7.711/88, os 

produtos provenientes do recolhimento do ‘Encargo Legal’, constituem receita 

do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades 

de Fiscalização - FUNDAF” [...] Ou seja, a intenção dos recursos referentes 

ao ‘Encargo Legal’ é servir como fonte de receita para o mencionado Fundo, 

cuja fi nalidade é custear as mais diversas atividades de interesse da Fazenda 

Nacional” (fl s. 245/246e).

Aponta, outrossim, a existência de dissenso pretoriano entre o acórdão 

recorrido e o REsp n. 1.327.067/DF, julgado pela 2ª Turma desta Corte.

Postula, ao fi nal, seja determinado “[...] que o juízo falimentar habilite 

o valor cobrado a título de ‘Encargo Legal’ (Decreto-Lei n. 1.025/1969) na 

classe dos créditos privilegiados fi scais, nos termos do art. 83, inciso III, Lei n. 

11.101/2005” (fl . 251e).

Com contrarrazões (fl s. 264/277e), nas quais se alega, preliminarmente, 

a ausência de prequestionamento e de caracterização do dissídio, bem como a 

necessidade de reexame de matéria fático-probatória e, no mérito, a manutenção 

do julgado, o Recurso Especial foi admitido como representativo de controvérsia 

pela Corte a quo (fl s. 282/284e).

Distribuídos os autos ao Ministro Sérgio Kukina, Sua Excelência propôs 

a afetação do feito e o seu julgamento conforme o rito do art. 543-C do 

CPC/73, o que foi acolhido, por unanimidade, pela 1ª Seção, em 22.02.2017 

(fl s. 297/300e).

O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 343/348e, pelo 

provimento do recurso especial.

Na assentada do dia 27.09.2017, após as sustentações orais, o Ministro 

Relator solicitou vista regimental, tendo, posteriormente, requerido prorrogação 

do prazo para reapresentação do voto na sessão de 13.12.2018.

Em 25.04.2018, o Ministro Sérgio Kukina, após historiar o cenário 

legislativo e a jurisprudência desta Corte acerca do tema, votou pela mudança 

do entendimento das Turmas da 1ª Seção sobre a matéria, ao atribuir ao encargo 

legal a natureza de penalidade administrativa, enquadrando-o, por consequência, 

como crédito subquirografário, nos termos do art. 83, VII, da Lei n. 11.101/05.
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Após o voto de Sua Excelência, solicitei vista antecipada dos autos.

É o relatório. Passo a proferir o voto-vista.

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.

I. Da admissibilidade do recurso especial

Inicialmente, consigno que as questões federais debatidas encontram-se 

satisfatoriamente prequestionadas. Ademais, o Recurso Especial acha-se hígido 

para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e 

ausentes questões prejudiciais a serem examinadas.

Convém assinalar, outrossim, que o exame da pretensão veiculada no 

Recurso Especial não demanda reexame fático-probatório, uma vez que todos 

os aspectos factuais e processuais estão clara e sufi cientemente delineados no 

acórdão recorrido.

O acórdão impugnado, por sua vez, dirimiu a controvérsia baseado em 

fundamentos infraconstitucionais, sendo pertinente anotar, a esse respeito, 

que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal atribuem essa natureza às 

controvérsias envolvendo a cobrança do encargo legal (cf. 1ª T., RE 915.268 

AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.09.2016 DJe 23.09.2016; 2ª T., ARE 

882.423 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.04.2016, DJe 06.05.2016).

Registre-se, por fi m, a adequada caracterização do dissídio pretoriano pela 

parte recorrente.

II. Memorial da disciplina normativa do encargo legal

O instituto ora em exame teve sua disciplina estampada em sucessivos atos 

normativos.

O encargo legal surgiu no ordenamento jurídico pela Lei n. 4.439/64, 

que previu diferentes percentuais para remunerar, à custa do executado, os 

Procuradores da Fazenda Nacional e da República, na esfera federal, e os 

procuradores e membros do Ministério Público, em nível estadual, na cobrança 

da dívida ativa do respectivo ente tributante, na forma que segue:
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Art. 21. As percentagens devidas aos Procuradores da República, aos Procuradores 

da Fazenda Nacional ... (Vetado) ... Promotores Públicos, pela cobrança judicial da 

dívida ativa da União, passarão a ser pagas pelo executado.

§ 1º No Distrito Federal e nos Estados da Guanabara e São Paulo a percentagem 

será de 1% para cada Procurador, não podendo exceder o limite de 10% por categoria. 

Nos demais Estados a percentagem será de 6% para os Procuradores da República e 

6% para os Procuradores da Fazenda Nacional.

§ 2º O total das percentagens estabelecias no parágrafo anterior será dividido, 

em quotas iguais, entre os Procuradores da República ou Procuradores da 

Fazenda Nacional com exercício no Distrito Federal ou Estados, onde se processar 

a execução.

§ 3º (Vetado).

§ 4º Os Promotores Públicos farão jus a percentagem de 6% pela cobrança 

judicial da dívida ativa da União ... (Vetado) ... nas comarcas do interior dos Estados.

§ 5º Em nenhuma hipótese, a percentagem será paga aos Procuradores ou 

Promotores, antes do recolhimento, aos cofres públicos, da dívida objeto da 

execução. (destaquei)

Tais percentuais foram incrementados e uniformizados nacionalmente 

pelo Decreto-Lei n. 147/67, o qual estabeleceu, também, o seu recolhimento 

junto com o tributo devido ou o pagamento diretamente ao Procurador nas 

comarcas do interior, bem como o rateio de parte do montante arrecadado com 

os demais servidores da Procuradoria da Fazenda Nacional, verbis:

Art. 32. A percentagem a que tem direito os Procuradores da Procuradoria da 

Fazenda Nacional pela apuração, inscrição e cobrança da dívida ativa da União, 

paga pelo devedor, será calculada sobre o montante do débito liquidado.

§ 1º A percentagem é uniformizada, em todo o País, em 10% (dez por cento) para 

os Procuradores da República ou Promotor Público e 10% (dez por cento) para os 

Procuradores da Fazenda Nacional.

§ 2º A percentagem será recolhida aos órgãos arrecadadores juntamente com a 

dívida ativa da União através das mesmas guias, expedidas pelo Cartório, Secretaria 

ou Procuradoria, obrigatoriamente conferidas e visadas, nas capitais dos Estados, 

pelo Procurador da República e pelo Procurador da Fazenda Nacional, e nas 

comarcas do interior, pelo Promotor Público.

§ 3º As quantias relativas às percentagens serão escrituradas como “Depósito 

de Diversas Origens para quem de direito”, que serão levantadas mediante folhas 

mensais organizadas pelo Procurador-Chefe.

§ 4º O montante das percentagens, em cada unidade federativa, será lateado, 

em cotas iguais, entre os Procuradores da Fazenda Nacional lotados na respectiva 
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Procuradoria, incluído, se for o caso, o funcionário, que estiver respondendo pelo 

expediente, nos termos do parágrafo único do artigo 38.

§ 5º A percentagem do Promotor Público, devida nos Executivos Fiscais que 

propuser nas comarcas do interior, lhe será entregue pelo Escrivão do Cartório, 

mediante recibo nos autos.

§ 6º Do montante mensal das percentagens devidas, em cada unidade federativa, 

aos Procuradores da Fazenda Nacional e depositado nos órgãos arrecadadores, será 

deduzida uma percentagem de 10% (dez por cento), que constituirá um “Fundo de 

Estímulo” a ser distribuído, semestralmente, aos servidores pelo efetivo exercício 

nas Procuradorias da Fazenda Nacional, em cotas proporcionais aos respectivos 

vencimentos; os servidores em efetivo exercício no órgão central da P.G.F.N. 

participarão do “Fundo de Estímulo” pelo Estado da Guanabara, enquanto não 

ocorrer sua transferência defi nitiva para o Distrito Federal. (destaquei)

Ainda em 1967, o encargo foi extinto pelo Decreto-Lei n. 200 e, 

posteriormente, coube à Lei n. 5.421/68 restabelecê-lo nos seguintes termos:

Art. 1º. O pagamento da dívida ativa da União, em ação executiva (Decreto-Lei n. 

960, de 17 de dezembro de 1938), será feito com a atualização monetária do débito, 

na forma da lei e o acréscimo dos seguintes encargos:

I - juros de mora previstos no artigo seguinte;

II - percentagens devidas ao Procurador-Geral e Procuradores da Fazenda 

Nacional, bem como aos Subprocuradores-Gerais da República, aos Procuradores da 

República ou Promotor Público, que serão calculados e entregues na forma do art. 21 

da Lei n. 4.439, de 27 de outubro de 1964, com as modifi cações constantes do art. 32 

do Decreto-Lei número 147, de 3 de fevereiro de 1967;

III - custas de despesas judiciais.

Em 21.10.1969, foi editado o Decreto-Lei n. 1.025, cujo texto, além de 

instituir a “taxa” de 20% (vinte por cento) a ser paga pelo devedor nos executivos 

fi scais e o seu recolhimento aos cofres públicos como renda da União, extinguiu 

a participação de servidores públicos na cobrança da dívida ativa federal, 

mantendo, contudo, a destinação de parte dos valores arrecadados à composição 

da remuneração dos procuradores, litteris:

Art. 1º. É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da 

Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei n. 4.439, de 27 de outubro de 

1964, e 1º, inciso II, da Lei n. 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 

20% (vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como 

renda da União.
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Art. 2º. Fica fi xada em valor correspondente até a um mês do vencimento 

estabelecido em lei, e será paga mensalmente com este, a parte da remuneração, 

pela cobrança da dívida ativa e defesa judicial e extrajudicial da Fazenda Nacional, 

dos cargos de Procurador da República e Procurador da Fazenda Nacional, observado 

o limite de retribuição fi xado para os servidores civis e militares.

§ 1º É fi xada no valor correspondente a um mês do vencimento do cargo de 

Procurador da República de 1ª categoria a parte variável da remuneração dos 

cargos de Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Procurador-Geral da República 

e Subprocurador-Geral da República.

§ 2º Para efeito do cálculo de proventos da aposentadoria ou disponibilidade, 

será computada a parte variável de que trata este artigo.

Art. 3º. As parcelas de percentagem pela cobrança da Dívida Ativa da União, 

incorporadas aos proventos da inatividade dos Procuradores da República e dos 

Procuradores da Fazenda Nacional, nos termos da legislação vigente, somente 

serão reajustadas quando houver aumento do funcionalismo, na mesma base 

percentual atribuída para majoração da parte fi xa e será calculada, em relação aos 

que forem aposentados ou requererem aposentadoria até o dia 30 de outubro de 

1969, tomando-se por base a média percebida nos últimos doze meses, devendo 

ser observado, no tocante ao total dos proventos, os tetos previstos em lei. 

(destaquei)

Sobreveio-lhe o revogado Decreto-Lei n. 1.569, de 1977, o qual, no art. 

3º, substituiu o termo “taxa” por “encargo” e reduziu o percentual para 10% (dez 

por cento) na hipótese de pagamento do débito antes da remessa da certidão de 

dívida ativa ao órgão encarregado do ajuizamento da execução.

No ano seguinte, foi editado o Decreto-Lei n. 1.645/78, diploma normativo 

que expressamente outorgou ao encargo a natureza de honorários advocatícios 

substitutivos àqueles devidos à Fazenda Pública pela condenação do devedor.

Em 1979, a Lei n. 4.320/64 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 1.735, que 

classifi cou o encargo como “receita da dívida ativa” e, em 1984, o Decreto-Lei n. 

2.163 restaurou a terminologia de “taxa”.

Em 1988, a Lei n. 7.711 destinou os valores recolhidos a título de encargo 

legal a programa de incentivo de arrecadação da dívida ativa da União, voltado 

à implementação e modernização dos sistemas envolvidos na sua cobrança, 

compondo, em subconta especial, o Fundo Especial de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, previsto no 

Decreto-Lei n. 1.437/75, verbis:

Art. 3º. A partir do exercício de 1989 fi ca instituído programa de trabalho 

de “Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União”, constituído de projetos 
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destinados ao incentivo da arrecadação, administrativa ou judicial, de receitas 

inscritas como Dívida Ativa da União, à implementação, desenvolvimento e 

modernização de redes e sistemas de processamento de dados, no custeio de taxas, 

custas e emolumentos relacionados com a execução fiscal e a defesa judicial da 

Fazenda Nacional e sua representação em Juízo, em causas de natureza fi scal, bem 

assim diligências, publicações, pro labore de peritos técnicos, de êxito, inclusive a 

seus procuradores e ao Ministério Público Estadual e de avaliadores e contadores, 

e aos serviços relativos a penhora de bens e a remoção e depósito de bens 

penhorados ou adjudicados à Fazenda Nacional.

Parágrafo único. O produto dos recolhimentos do encargo de que trata o art. 

1º Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 1969, modificado pelo art. 3º do 

Decreto-Lei n. 1.569, de 8 de agosto de 1977, art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645, de 11 de 

dezembro de 1978, e art. 12 do Decreto-Lei n. 2.163, de 19 de setembro de 1984, será 

recolhido ao Fundo a que se refere o art. 4º, em subconta especial, destinada a 

atender a despesa com o programa previsto neste artigo e que será gerida pelo 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no art. 6º desta 

Lei.

Art. 4º. A partir do exercício de 1989, o produto da arrecadação de multas, 

inclusive as que fazem parte do valor pago por execução da dívida ativa e de 

sua respectiva correção monetária, incidentes sobre os tributos e contribuições 

administrados pela Secretaria da Receita Federal e próprios da União, constituirá 

receita do Fundo instituído pelo Decreto-Lei n. 1.437, de 17 de dezembro de 1975, 

excluídas as transferências tributárias constitucionais para Estados, Distritos 

Federal e Municípios. (destaquei)

Anote-se que diplomas normativos ulteriores incluíram o encargo na 

cobrança das taxas de fi scalização da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 

Susep, Incra e Embratur.

As Leis n. 7.799/89 e 8.383/91, por sua vez, dispuseram que o encargo 

seria calculado “sobre o montante do débito, inclusive multas, atualizado 

monetariamente e acrescido de juros e multa de mora”.

O art. 37-A, § 1º, da Lei n. 10.522/02, incluído nesse diploma legal pela Lei 

n. 11.941/09, estendeu aos créditos das autarquias e fundações públicas federais 

inscritos em dívida ativa, a incidência do encargo legal “como substitutivo da 

condenação do devedor em honorários advocatícios”.

Por fi m, ao regulamentar o art. 85, § 19, do CPC/15, o qual dispõe sobre 

o direito ao percebimento, na forma da lei, de honorários sucumbenciais pelos 

advogados públicos, a Lei n. 13.327/16 estabeleceu, no pertinente:
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Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que 

forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem 

originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo.

[...]

Art. 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:

I - o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações 

judiciais em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas 

federais;

II - até 75% (setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido 

aos débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 

1.025, de 21 de outubro de 1969;

III - o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e 

das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do § 

1º do art. 37-A da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo 

de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para 

os inativos, com efeitos fi nanceiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo 

rateio nas seguintes proporções:

[...]

Art. 34. [...]

§ 7º Os valores correspondentes ao imposto sobre a renda devido em razão do 

recebimento dos honorários serão retidos pela instituição fi nanceira a que se refere 

o inciso V do caput.

Art. 35. Os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional adotarão as providências necessárias para viabilizar o crédito dos 

valores discriminados no art. 30 diretamente na instituição fi nanceira mencionada 

no inciso V do caput do art. 34, sem necessidade de transitar pela conta única do 

Tesouro Nacional.

Art. 36. [...]

Parágrafo único. A normatização de que trata o caput será editada por portaria 

conjunta do Advogado-Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda, do 

Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro-

Chefe da Casa Civil da Presidência da República. (destaquei)

Coube à Portaria Interministerial n. 8/2016, por delegação legal, 

discriminar os critérios para o rateio dos honorários, nos seguintes termos:

Art. 1º. A presente Portaria Interministerial rege a fixação do percentual do 

produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União 
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- DAU, previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 1969, que 

constituem os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos titulares dos 

cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador 

Federal, Procurador do Banco Central do Brasil e dos quadros suplementares em 

extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória n. 2.229-43, de 6 de setembro 

de 2001, nos termos da Lei n. 13.327, de 29 de julho de 2016.

Art. 2º. A parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União que 

comporá os honorários advocatícios será defi nida em percentual de até 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor arrecadado a esse título, a partir de critérios 

que contemplem a efi ciência na atuação e a fase de recolhimento do crédito, de 

forma decrescente, conforme o lapso temporal entre o ato de inscrição da dívida 

ativa e o recebimento dos valores, ainda que parcial, nos seguintes termos:

I - 75% (setenta e cinco por cento) se a arrecadação ocorrer em até 36 (trinta e seis) 

meses da data da inscrição em dívida ativa;

II - 70% a partir do 37º (trigésimo sétimo) mês subsequente à inscrição em dívida 

ativa, decrescendo 5 (cinco) pontos percentuais a cada 12 (doze) meses; e

III - 50% (cinquenta por cento) para arrecadação em prazo igual ou superior a 96 

(noventa e seis) meses da data da inscrição em dívida ativa, decrescendo 5% (cinco 

por cento) a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Em havendo pagamento ou quitação meramente parcial, 

quanto ao remanescente, serão observados os percentuais defi nidos nos incisos I 

a III quando da quitação ou arrecadação do saldo remanescente.

Art. 3º. Considera-se, também, além do efetivo recolhimento do crédito, 

como arrecadação para os fi ns de defi nição do percentual do encargo legal que 

constituirá os honorários advocatícios de sucumbência, o momento da:

I - constrição judicial por meio de bloqueio, arresto ou penhora, o que se der 

primeiro;

II - realização do depósito judicial ou extrajudicial;

III - celebração do acordo de parcelamento.

Art. 4º. A Advocacia-Geral da União instituirá Grupo de Trabalho - GT, com 

prazo de conclusão de 180 (cento e oitenta) dias, para defi nição, aperfeiçoamento 

e padronização de critério para aferimento da efi ciência na atuação consultiva 

e extrajudicial, inclusive de seus órgãos vinculados, bem como a concepção de 

sistemas informatizados para essa fi nalidade.

Parágrafo único. Os critérios de eficiência de que tratam o caput deverão 

prestigiar o atendimento dos prazos regimentais e a segurança e solidez na 

manifestação jurídica.

Art. 5º. Na ausência de sistema informatizado que permita a identificação ou 

aferição dos marcos que definirão o percentual dos encargos legais que serão 
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vertidos à instituição fi nanceira contratada pelo Conselho Curador dos Honorários 

Advocatícios - CCHA, serão aplicados como regra de transição os seguintes 

percentuais:

I - 75% na hipótese de recolhimento em momento anterior ao ajuizamento, e

II - 50% na hipótese de recolhimento após o ajuizamento.

Parágrafo único. O percentual do inciso II será acrescido de 2,5 (dois e meio) 

pontos percentuais ao ano até a efetiva implementação dos sistemas que permitam 

a identifi cação, classifi cação e destinação automatizada dos valores de que trata a 

presente. (destaquei)

III. Breve panorama doutrinário

Embora relativamente escassas, as opiniões doutrinárias sobre a natureza 

jurídica do encargo legal são dissonantes e orbitam, em essência, ao redor de três 

naturezas jurídicas: i) tributária; ii) de contraprestação pelas despesas na cobrança 

da dívida ativa; e iii) de honorários sucumbenciais, havendo, ainda, quem o repute 

inconstitucional.

Alessandro Mendes Cardoso, exemplifi cadamente, categoriza o encargo 

legal como taxa “[...] referente à movimentação da máquina estatal para 

a cobrança de débito tributário” (Do Encargo Instituído pelo Decreto-Lei n. 

1.025/96. in Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Oliveira Rocha, 

mai. 2000, n. 56, p. 16).

Noutro vértice, com base na destinação dos recursos prevista na já apontada 

Lei n. 7.711/88, defende-se a índole de contraprestação do encargo pelos 

dispêndios efetuados na cobrança da dívida ativa, com o quê não concorda 

Yussef Sahid Cahali, para quem “as despesas com a inscrição da dívida são gerais 

da administração, e aquela inscrição é condição para a cobrança do crédito fi scal; 

hão de ser atendidas, consequentemente, pelos impostos gerais” (Honorários 

Advocatícios. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 872).

Maria Helena Rau de Souza sustenta, por sua vez, a natureza jurídica de 

honorários advocatícios do encargo legal (CTN Comentado. Coord. Vladimir 

Passos de Freitas. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 1.064).

Por fi m, para Sacha Calmon Coêlho, os “acréscimos” constituem meios 

aéticos de “enriquecimento sem causa” do Estado, porquanto “oneram o direito 

de litigar e constrangem ao pagamento antes da inscrição” (Teoria e Prática das 

Multas Tributárias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 84), sendo, portanto, 

inconstitucionais.
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IV. O encargo legal na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

O extinto Tribunal Federal de Recursos assentou entendimento quanto 

à legalidade da cobrança, consolidado no verbete sumular n. 168, segundo 

o qual “o encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/69, é sempre devido nas 

execuções fi scais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor 

em honorários advocatícios”.

A retrospectiva jurisprudencial revela que o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça sobre a natureza jurídica do encargo legal oscilou entre três 

categorias: i) honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Fazenda Pública; 

ii) sanção ao contribuinte pelo não pagamento do tributo; e iii) verba destinada ao 

custeio das execuções fi scais.

Tal juízo de legalidade foi confirmado pela 1ª Seção desta Corte, 

acrescentando, todavia, que, a partir da Lei n. 7.711/88, o encargo englobaria, 

além da verba honorária, os gastos com a arrecadação da dívida, como estampa 

o seguinte precedente:

Processual Civil. Execução fi scal. Encargo previsto no art. 1º do Del. 1.025/69. 

Precedentes do STJ. Embargos de divergência acolhidos.

I - É legítima a cobrança do encargo de 20% previsto no art. 1º do Decreto-

Lei 1.025/69, o qual serve para cobrir todas as despesas (inclusive honorários 

advocatícios) relativas à arrecadação dos tributos não recolhidos, não sendo mero 

substituto da verba honorária.

II - Embargos de Divergência acolhidos.

(EREsp 124.263/DF, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Primeira Seção, julgado em 

29/04/1998, DJ 10/08/1998 - destaquei).

O encargo legal também já foi compreendido pela 1ª Turma exclusivamente 

como sanção ao devedor pelo inadimplemento do tributo, como segue:

Processual. Execução fiscal. Acréscimo previsto no art. 1º do DL 1.025/69. 

Sanção ao devedor recalcitrante. Possibilidade.

O acréscimo ao valor do débito fi scal, determinado pelo DL 1.025/69, constitui 

sanção, cominada ao devedor recalcitrante, em percentagem legalmente fi xada. 

Não se confunde com os honorários de sucumbência, previstos no art. 20 do 

Código de Processo Civil. Não é lícito ao Juiz eximir o devedor recalcitrante do 

pagamento do encargo.

(REsp 220.587/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, 

julgado em 02/09/1999, DJ 03/11/1999 - destaquei).
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Em novo exame da matéria, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 e com 

enfoque na cobrança do encargo legal no processo falimentar, foi ratifi cada 

a orientação segundo a qual, a partir da Lei n. 7.711/88, a verba não mais 

se confundiria com honorários advocatícios, como espelha o julgado assim 

ementado:

Direito Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Execução fi scal. Encargo 

de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69. Massa falida. Exigibilidade. Precedentes 

da Primeira Seção. Recurso representativo de controvérsia. Artigo 543-C do CPC e 

Resolução 8/STJ.

1. Hipótese em que se discute a exigibilidade do encargo de 20% previsto no 

Decreto-Lei 1.025/69 nas execuções fi scais propostas contra massa falida, tendo 

em vista o disposto no artigo 208, § 2º, da antiga Lei de Falências, segundo o qual 

“A massa não pagará custas a advogados dos credores e do falido”.

2. A Primeira Seção consolidou entendimento no sentido de que o encargo de 

20%, imposto pelo artigo 1º do Decreto-Lei 1.025/69 pode ser exigido da massa 

falida. Precedentes: EREsp 668.253/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin; EREsp 

466.301/PR, Rel. Ministro Humberto Martins; EREsp 637.943/PR, Rel. Ministro 

Castro Meira e EREsp 448.115/PR, Rel. Ministro José Delgado.

3. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido 

ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.110.924/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado 

em 10/06/2009, DJe 19/06/2009).

De tal precedente, registre-se, extraiu-se o enunciado sumular n. 400/STJ, 

com o seguinte teor: “o encargo de 20% previsto no DL n. 1.025/1969 é exigível 

na execução fi scal proposta contra a massa falida”.

Em 2010, igualmente sob a sistemática repetitiva, a 1ª Seção assentou que 

“a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido 

de desistência dos embargos à execução fi scal de créditos tributários da Fazenda 

Nacional, para fi ns de adesão a programa de parcelamento fi scal, confi gura 

inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 

1.025/69, que já abrange a verba honorária” (1ª S., REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. 

Luiz Fux, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 - destaquei).

Posteriormente, em 2012, com base no julgamento do mencionado Recurso 

Especial repetitivo n. 1.110.924/SP, esta Corte entendeu que “a natureza legal 

do encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969 é de receita que 
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compõe Fundo de natureza contábil”, não constituindo “despesa suportada pela 

União ‘para fazer parte na falência”’ (1ª S., REsp 1.304.076/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 08.08.2012, DJe 14.08.2012).

No mesmo ano, a 2ª Turma fi rmou compreensão segundo a qual “o encargo 

de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 não possui natureza jurídica de 

pena pecuniária e é devido como parte integrante do crédito tributário” (2ª T., 

REsp 1.327.067/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.08.2012, DJe 

03.09.2012 - destaquei), entendimento que se mantém, mais recentemente, no 

âmbito daquele órgão fracionário, nos termos da ementa que segue:

Tributário. Processual Civil. Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. 

Encargo legal. Natureza. Crédito tributário. Habilitação. Processo falimentar como 

crédito privilegiado.

1. A indicada afronta do art. 208, § 2º, da Lei 7.661/1945 não deve ser analisada, 

pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. 

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.

2. O encargo legal do art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969 constitui crédito tributário 

da União, portanto pode ser habilitado como crédito privilegiado tributário em 

processo falimentar, conforme dispõe o art. 83, III, da Lei 11.101/2005. Precedente: 

REsp 1.517.361/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/5/2015.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.527.022/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 03/05/2016, DJe 25/05/2016 - destaquei).

A 1ª Turma, a seu turno, tem adotado a orientação fi xada no Recurso 

Especial repetitivo n. 1.143.320/RS, o qual atribuiu ao encargo legal a natureza 

de honorários advocatícios, a demonstrá-lo os seguintes precedentes, no 

essencial:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Código de 

Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Recurso especial provido. Desistência de 

embargos à execução fi scal em face de adesão a programa de parcelamento fi scal 

com inclusão de 1% do débito a título de honorários advocatícios. Extinção de 

cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios em razão de 

bis in idem. Argumentos insufi cientes para desconstituir a decisão atacada.

[...]



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 267

II - Esta Corte fi rmou entendimento, em precedente julgado sob o rito do art. 

543-C do Código de Processo Civil, segundo a qual a condenação em honorários 

advocatícios, do contribuinte que formula pedido de desistência dos embargos à 

execução fi scal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para efeito de adesão 

a programa de parcelamento fi scal, confi gura inadmissível bis in idem, tendo em 

vista o encargo prescrito no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária 

(REsp 1.143.320/RS).

[...]

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.644.435/AL, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017 - destaquei).

Tributário. Processo Civil. Embargos à execução fi scal. Desistência da ação 

judicial para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal. Honorários 

advocatícios (artigo 26, do CPC). Descabimento. Verba honorária compreendida 

no encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69. Violação da coisa julgada. 

Não ocorrência. Revisão do entendimento da Corte de origem. Impossibilidade. 

Inteligência da Súmula 7/STJ. Agravo a que se nega provimento.

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 

1.143.320/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento 

de ser descabida a condenação em honorários de sucumbência em sede de embargos 

à execução do contribuinte que adere ao parcelamento fi scal. Ademais, reiterou o 

entendimento fi xado na Súmula 168 do extinto TFR que dispõe que o encargo de 

20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fi scais da União e 

substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.102.720/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016 - destaquei).

Agravo regimental no recurso especial. Embargos à execução fi scal. Pedido de 

desistência. PGFN/RFB 6/2009. Adesão. Homologação. Renúncia do direito ao qual 

se funda a ação. Desistência do recurso especial. Honorários advocatícios (artigo 

26 do CPC). Descabimento. Verba honorária compreendida no encargo de 20% 

previsto no DL 1.025/69. Recurso representativo de controvérsia - REsp 1.143.320/

RS, Min. Luiz Fux, DJ de 21/05/2010. Ausência de impugnação aos fundamentos 

da decisão agravada. Súmula 182/STJ. Agravo regimental da Fazenda Nacional 

desprovido.

1. A decisão impugnada consignou que a Agravada desistiu da Ação de 

Embargos à Execução - na qual fi cou vencida -, para fi ns de adesão à parcelamento; 

nesse contexto, segundo a orientação desta Corte, se já incluído o encargo de 
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20%, nos termos do DL 1.025/1969, não são devidos honorários advocatícios (REsp 

1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2010).

[...]

4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.

(AgRg no REsp 1.218.378/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 24/06/2014 - destaquei).

V. Não confi guração do encargo legal como tributo ou penalidade pecuniária 

(multa) por infração administrativa

É possível extrair-se do texto constitucional, claramente, cinco espécies 

tributárias, com regimes jurídicos próprios, que apontam para as categorias de 

imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e demais 

contribuições.

A verba em discussão, todavia, não se amolda a nenhuma dessas espécies, 

distanciando-se do regime jurídico tributário.

Ademais, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, embora afi rme 

a natureza de tributo do encargo legal (fl s. 245e e 248e), não declina, nas razões do 

seu recurso especial, em qual categoria a verba estaria inserida.

Noutro plano, cabe relembrar que infração administrativa é “o 

descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual 

se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade no exercício de 

função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera” 

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 

29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 263).

Por força do princípio constitucional da legalidade, a imposição de 

penalidade exige o cometimento de ato ilícito, o qual deve estar prévia e 

expressamente descrito em lei em sentido estrito, com a cominação das sanções 

correspondentes, vedada a interpretação extensiva ou analógica.

Desse modo, constituiria pressuposto indispensável ao enquadramento do 

encargo legal como penalidade pecuniária por prática de infração administrativa, 

a previsão legal específi ca e particularizada da caracterização do ilícito e da pena 

a ser aplicada.

Isso considerado, verifi ca-se que a apontada legislação pertinente não tipifi ca, 

sequer genericamente, a cobrança forçada do crédito tributário mediante execução 
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fi scal, elemento ensejador da cobrança do encargo, como infração administrativa, e 

nem poderia fazê-lo, como assinala Sacha Calmon Coêlho:

Que ilícito cometeu o contribuinte/executado? Não nos parece possa ensejar, o 

simples fato da inscrição da dívida, a imposição de uma multa ao devedor. Faltaria 

à lei ‘razão de punir’, já que o contribuinte tem o direito de resistir ao pagamento e 

até mesmo, o que é mais, o de embargar a execução (direito previsto na Constituição 

brasileira).

[...]

Outros tipos de acréscimos prefi xados são abusivos e devem ser considerados 

injurídicos. Multas é que não podem ser por ausência de tipicidade do ilícito. 

Tampouco poderão ser tributários, vez que na espécie não há ‘fato gerador’. (Ob. 

cit., p. 80).

Ademais, a inadimplência do contribuinte não constitui ilícito apto a 

justifi car a cobrança do encargo legal, notadamente porque o descumprimento 

da obrigação tributária principal já enseja sanção específi ca.

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal afastou, categoricamente, 

a natureza tributária ou sancionatória do acréscimo, ao proclamar a 

inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.421/71, do Estado de São Paulo, 

que instituiu encargo similar de 20% (vinte por cento) pela inscrição do débito 

fi scal na dívida ativa estadual, verbis:

[...] procede a rebeldia dos contribuintes contra acréscimo que, sem ser tributo 

nem multa, e sem corresponder a qualquer obrigação tributária, principal ou 

acessória, se lhes carrega pelo só fato de ser inscrita a dívida, fato que pertine 

apenas ao Fisco e traduz o privilégio, que lhe toca, de criar seu próprio título de 

crédito. Tal acréscimo afi gura-se-me, na verdade, incompatível com as normas dos 

arts. 113 e 201 do Código Tributário Nacional.

Tem sido invocado, em favor do discutido acréscimo, o art. 161 do mesmo 

código, que reza:

O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros 

de mora, seja qual for o motive determinante da falta, sem prejuízo da 

imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas 

de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária.

Não vejo, contudo, no que possa esse preceito aproveitar à legitimidade do 

encargo impugnado. Nem constitui ele qualquer das penalidades cabíveis, que 

se resolvem nas multas, moratórias ou com caráter de pena administrativa, nem 

traduz medida de garantia de nenhuma espécie.
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(STF RE n. 84.994/SP. Rel. Min. Xavier de Albuquerque, Tribunal Pleno, j. 

13/04/1977, DJ 16/06/1978 - destaquei).

VI. A natureza jurídica do encargo legal

Delineados os quadros legal, doutrinário e jurisprudencial acerca do tema, 

cumpre estabelecer a natureza jurídica do encargo previsto no Decreto-Lei n. 

1.025/69.

A plurissignifi cação revelada pelo instituto ao longo do tempo, fruto de 

opções legislativas variadas e de convívio com posicionamentos jurisprudenciais 

pendulares, não infi rmaram, porém, uma característica legal invariável e perene 

desde a sua gênese, na Lei n. 4.439/64: o propósito de remunerar procuradores 

dedicados à cobrança judicial da dívida ativa.

Os sucessivos diplomas legais promoveram alterações na sua nomenclatura, 

percentual, benefi ciários e destinação; no entanto, nunca lhe subtraíram a tônica 

marcadamente remuneratória, chegando, ao contrário, a conferir-lhe, de forma 

expressa, a tipologia de honorários advocatícios substitutivos àqueles devidos na 

condenação do devedor.

Aliás, não foi outro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 

ao analisar a matéria antes do advento da Constituição de 1988, no Recurso 

Extraordinário n. 95.146/RS, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

Honorários advocatícios. Decreto-Lei n. 1.025, de 21.10.69. Execução fi scal 

contra massa falida. Incidência da verba. Inaplicabilidade de dispositivo da Lei de 

Falências (parágrafo 2º do art. 208). Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF RE 95.146/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, julgado em 

15/03/1985, DJ 03/05/1985 - destaquei).

Colhe-se do voto condutor:

Incide, pois, no caso, a norma que regula a verba de honorários advocatícios em 

execuções fi scais promovidas pela União: o já referido art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025, 

de 21/10/1969 c/c art. 39, “caput”, do Decreto-Lei n. 1.645 de 11/12/1978.

[...]

Pelas mesmas razões, é de se acrescentar aqui: incide, mesmo contra massa 

falida, a norma do art. 1º do Decreto-Lei 1.025, de 21/10/1969 c/c art. 39, “caput”, 

do Decreto-Lei n. 1.645, de 11/12/1978, criadora de encargo que, em execução 

fi scal, promovida pela União, substitui a condenação do devedor em honorários de 

advogado, determinando que o respectivo produto, sob esse titulo, seja recolhido 

integralmente ao Tesouro Nacional. (destaquei)
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Noutro giro, o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, para o qual a Lei n. 7.711/88 

verteu o produto da arrecadação do encargo legal, tem por fi nalidade, dentre 

outras, suportar o pagamento do pro labore de êxito nas execuções fi scais aos 

procuradores fazendários, a teor do disposto em seu art. 3º.

Na seara jurisprudencial, conquanto a matéria tenha sido analisada 

em diversas oportunidades por esta Corte, como mencionado, despontam 

precedentes com efi cácia vinculante, cujas razões de decidir enquadraram o 

encargo legal na categoria de honorários advocatícios sucumbenciais.

A rigor, a compreensão de que a verba foi, efetivamente, concebida para 

gratifi car os responsáveis pela defesa dos interesses fazendários nos executivos 

fi scais – e persiste com esse desiderato –, foi reafi rmada pela Lei n. 13.327/16, 

ao determinar que até 75% (setenta e cinco por cento) dos honorários de 

sucumbência devidos aos advogados públicos serão compostos pelo produto do 

encargo legal, e de 100% (cem por cento) quando o montante advier de execuções 

de créditos das autarquias e fundações públicas federais (art. 30, I e II).

Por sua vez, ao regulamentar o art. 85, § 19, do CPC/15, tal diploma 

legal, além de estabelecer que os honorários sucumbenciais pertencerão, 

originariamente, aos advogados e procuradores públicos, determinou o 

creditamento direto, na instituição fi nanceira ofi cial, dos valores correspondentes 

ao recolhimento do encargo, sem necessidade de transitar pela conta única do 

Tesouro Nacional.

Ademais, referência que não pode ser desprezada na definição da 

prevalência da fi nalidade remuneratória do encargo sobre as demais, consiste 

na retenção, na fonte, do Imposto de Renda sobre os honorários, constituídos 

essencialmente pelo montante da arrecadação do encargo (art. 34, § 7º).

Consigne-se que o rateio dos honorários será realizado entre defensores 

ativos e inativos, observados os critérios legais, e caberá ao Conselho Curador 

dos Honorários Advocatícios - CCHA, órgão criado pela lei para, dentre outras 

competências, operacionalizar a distribuição dos valores e fi scalizar a sua correta 

destinação, a partir de parâmetros que contemplem a efi ciência da atuação e a fase 

de recolhimento do crédito, os quais foram discriminados, por delegação legal, à 

portaria interministerial, conforme já referido (arts. 31, 34 e 36, I e parágrafo 

único).

Dessarte, sob a perspetiva legal – pretérita e atual –, e, até o momento, 

jurisprudencial com efeito vinculante, a verba ostenta, em meu sentir, em 
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essência, índole remuneratória, apresentando a natureza jurídica de honorários 

advocatícios sucumbenciais em prol dos advogados e procuradores públicos, decorrente 

da cobrança judicial da dívida ativa da União, autarquias e fundações públicas 

federais.

VII. Posição do encargo legal no elenco dos créditos falimentares

A Lei n. 11.101/05 estampa a seguinte ordem de preferência para 

pagamento dos créditos falimentares pela massa falida:

Art. 83. A classifi cação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento 

e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de 

trabalho;

II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;

III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias;

IV – créditos com privilégio especial, a saber:

a) os previstos no art. 964 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta Lei;

c) aqueles a cujos titulares a lei confi ra o direito de retenção sobre a coisa dada 

em garantia;

d) aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das 

microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar n. 

123, de 14 de dezembro de 2006.

V – créditos com privilégio geral, a saber:

a) os previstos no art. 965 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;

c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta Lei;

VI – créditos quirografários, a saber:

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens 

vinculados ao seu pagamento;

c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o 

limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;
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VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais 

ou administrativas, inclusive as multas tributárias;

VIII – créditos subordinados, a saber:

a) os assim previstos em lei ou em contrato;

b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.

§ 1º Para os fi ns do inciso II do caput deste artigo, será considerado como 

valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada 

com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem 

individualmente considerado.

§ 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao 

recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade.

§ 3º As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as 

obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência.

§ 4º Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados 

quirografários.

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os 

relativos a:

I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho 

relativos a serviços prestados após a decretação da falência;

II – quantias fornecidas à massa pelos credores;

III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e 

distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;

IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha 

sido vencida;

V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a 

recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da 

falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 

falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

A Corte Especial deste Superior Tribunal, ao julgar recurso especial sob o 

rito do art. 543-C do CPC/73, assentou que os honorários advocatícios detêm 

caráter alimentar e, por isso, equiparam-se aos créditos de natureza trabalhista 

para efeito de habilitação em processo falimentar, seja pela regência do Decreto-

Lei n. 7.661/45, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/05, observado, neste 

último caso, o limite de valor fi xado no art. 83, I, nos termos do precedente que 

segue:
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Direito Processual Civil e Empresarial. Recurso especial representativo de 

controvérsia. Art. 543-C do CPC. Honorários advocatícios. Falência. Habilitação. 

Crédito de natureza alimentar. Art. 24 da Lei n. 8.906/1994. Equiparação a crédito 

trabalhista.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:

1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar 

e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela 

regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, 

observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do 

referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de 

trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos 

arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 07/05/2014, DJe 09/10/2014 - destaquei).

Logo, fi xada a premissa quanto à natureza de honorários advocatícios 

sucumbenciais do encargo legal, verifi ca-se que a verba deve ser enquadrada no 

art. 83, I, da Lei n. 11.101/05, nivelada com os créditos de natureza trabalhista, 

submetendo-se, contudo, ao limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos.

VIII. Proposição da tese a ser fi rmada e prospecção dos efeitos do julgamento

Nesse contexto, proponho a seguinte tese para efeito do art. 1.036 do 

CPC/15: o encargo legal, previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, possui 

natureza jurídica de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser enquadrado, 

na habilitação dos créditos em processo falimentar, no art. 83, I, da Lei n. 11.101/05, 

porquanto equiparada a verba honorária aos créditos trabalhistas, em sede de 

julgamento de Recurso Especial repetitivo (Corte Especial, REsp n. 1.152.218/RS, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2014, DJe 09.10.2014).

Por fi m, ausentes os requisitos do art. 927, § 3º, do CPC/15, revela-se 

desnecessária a modulação dos efeitos do presente julgamento.

IX. Solução do caso concreto

A Fazenda Nacional postula, nas razões do recurso especial, a reforma do 

acórdão recorrido, sustentando, para tanto, a natureza tributária do encargo legal 

e o seu enquadramento no art. 83, III, da Lei n. 11.101/05.
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Diante do reconhecimento da natureza de honorários advocatícios 

sucumbenciais do encargo, bem como da equiparação dessa remuneração aos 

créditos trabalhistas, os quais ocupam a mais elevada posição na escala de 

preferências da Lei de Falências (art. 83, I), verifi ca-se a impossibilidade de 

acolher a pretensão recursal, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.

Isto posto, acompanho o Senhor Relator para negar provimento ao recurso 

especial, fazendo-o, todavia, por fundamentos diversos, consoante apontado.

É o voto.

VOTO

Ementa: Processual Civil, Tributário e Falimentar. Recurso 

especial submetido ao rito dos repetitivos. Encargo pecuniário previsto 

no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969. Natureza jurídica. Crédito 

quirografário, devendo ser enquadrado na Lei de Falências no inciso 

VI do art. 83 da Lei 11.101/2005.

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

Especial que busca defi nir qual a natureza jurídica do encargo pecuniário 

previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969, para fi ns de classifi cá-lo como 

crédito privilegiado (crédito tributário) ou crédito quirografário no concurso de 

credores na falência.

2. O encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969 possui dupla 

função: a) honorários advocatícios; e b) custeio de despesas de arrecadação da 

dívida ativa federal.

3. A Lei de Falências traz a seguinte ordem de pagamento dos créditos:

Art. 83. A classifi cação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

(...).

III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias;

(...).

VI – créditos quirografários, a saber:

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens 

vinculados ao seu pagamento;
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c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o 

limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;

4. Na espécie, se os créditos previstos no encargo legal instituído pelo art. 

1º do Decreto-Lei 1.025/69 forem considerados de natureza tributária, estarão 

inseridos no item III do rol de credores, enquanto que, se forem classifi cados 

como quirografários, fi gurarão no item VI desse rol.

5. A 1ª Seção ao julgar como recurso repetitivo o REsp 1.110.924/SP, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.6.2009, concluiu que o encargo previsto 

no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969 abrangeria, além das despesas relativas à 

verba honorária, outras despesas destinadas a custear as execuções fi scais, ensejando, 

inclusive, a edição da Súmula 400 do STJ: o encargo de 20% previsto no DL 

1.025/1969 é exigível na execução fi scal proposta contra a massa falida.

6. A 2ª Turma desta Corte entende que o encargo legal possui natureza 

de crédito tributário, e por essa razão faria parte dos créditos privilegiados na 

Falência, previsto no inciso III do art. 83 da Lei 11.101/2005. A saber, citem-se 

precedentes:

Tributário. Processual Civil. Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. 

Encargo legal. Natureza. Crédito tributário. Habilitação. Processo falimentar como 

crédito privilegiado.

1. A indicada afronta do art. 208, § 2º, da Lei 7.661/1945 não deve ser analisada, 

pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. 

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.

2. O encargo legal do art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969 constitui crédito 

tributário da União, portanto pode ser habilitado como crédito privilegiado 

tributário em processo falimentar, conforme dispõe o art. 83, III, da Lei 

11.101/2005. Precedente: REsp 1.517.361/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 29/5/2015.

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

152722/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.5.2016).

Tributário. Encargo legal. Decreto-Lei n. 1.025/69. Natureza jurídica para fi ns de 

classifi cação de créditos na falência. Parte integrante do crédito tributário.

1. “O encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 não possui 

natureza jurídica de pena pecuniária e é devido como parte integrante do crédito 
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tributário. Com efeito, além do montante apurado a título de obrigação tributária 

principal, compõem o crédito tributário a correção monetária, os juros de mora, 

as multas tributárias e, quando exigível, também o encargo de que tratam o 

art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.569/77, o art. 3º 

do Decreto-Lei n. 1.645/78. Das parcelas ou rubricas que compõem os créditos 

tributários, a Lei n. 11.101/2005 classificou como créditos subquirografários 

apenas as multas tributárias” (REsp 1.327.067/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012).

2. O encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 representa parte 

integrante do crédito tributário, legitimando sua classificação como crédito 

tributário previsto no inciso III do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.

Recurso especial provido (REsp 1.517.361/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

29.5.2015).

Processual Civil e Financeiro. Falência. Habilitação de créditos pela Fazenda 

Nacional. Inclusão do encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969. 

Possibilidade. Classifi cação na ordem do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.304.076/SP (Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe de 14.8.2012), acabou por endossar o entendimento 

adotado por esta Turma, no julgamento do REsp 1.234.893/SP (Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe de 8.9.2011), no sentido de que o encargo previsto no art. 1º do 

Decreto-Lei n. 1.025/69 constitui receita da União, e não despesa, razão pela qual, 

por integrar a dívida ativa da Fazenda Pública, pode ser exigido em execução 

fi scal ou, opcionalmente, habilitado em processo de falência.

2. O encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 não possui 

natureza jurídica de pena pecuniária e é devido como parte integrante do crédito 

tributário. Com efeito, além do montante apurado a título de obrigação tributária 

principal, compõem o crédito tributário a correção monetária, os juros de mora, 

as multas tributárias e, quando exigível, também o encargo de que tratam o 

art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.569/77, o art. 3º 

do Decreto-Lei n. 1.645/78. Das parcelas ou rubricas que compõem os créditos 

tributários, a Lei n. 11.101/2005 classificou como créditos subquirografários 

apenas as multas tributárias.

3. Recurso especial provido para classifi car o encargo de que trata o art. 1º 

do Decreto-Lei n. 1.025/69 no inciso III do art. 83 da Lei n. 11.101/2005 (REsp 

1.327.067/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.9.2012).

7. Como já dito, esse encargo possui dupla função: a) honorários 

advocatícios; e b) custeio de despesas de arrecadação da dívida ativa federal. 

Dessa forma, não há como permitir que rubrica que não possui a natureza 
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jurídica de crédito tributário passe a ser enquadrada como tal para fi ns de 

classifi cação na ordem de recebimento do processo falimentar. Pensar de forma 

diversa, estaria permitindo subverter a ordem prevista na Lei de Falências, 

criando privilégio que a lei não previu.

8. Observe-se que o art. 85, § 19 do Novo Código de Processo Civil, dispõe 

que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. A 

Lei que regulamentou foi a 13.327/2016, em seu art. 30, que assim prevê:

Art. 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:

I - o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações 

judiciais em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas 

federais;

II - até 75% (setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido aos 

débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no art. 1o do Decreto-Lei 1.025, de 

21 de outubro de 1969;

III - o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e 

das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do 

§ 1o do art. 37-A da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002.

Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do 

caput será realizado por meio de documentos de arrecadação ofi ciais.

9. Concluiu-se que o art. 30 da Lei 13.327/2016, veio dizer que o encargo 

engloba os honorários de sucumbência, tanto que passou a ser destinado, em 

grande parte, à remuneração dos advogados públicos federais. Há, apenas, um 

pequeno percentual que não lhes é distribuído e que poderia, dessa forma, ser 

enquadrado como crédito tributário.

10.  Assim, por mais esse motivo não se verifi ca razão em permitir que tal 

encargo tenha natureza jurídica de crédito tributário para fi ns de classifi cação na 

ordem de recebimento do processo falimentar.

11.  Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da 

Fazenda Nacional e entendo que a tese a ser fi xada nos termos do art. 1.036 

do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973) é que o encargo pecuniário previsto no 

art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969 possui natureza jurídica de crédito quirografário, 

devendo ser enquadrado na Lei de Falências no inciso VI do art. 83 da Lei 

11.101/2005.

12.  É como voto.
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VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Encargo 

previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969. Habilitação no juízo 

falimentar como crédito tributário privilegiado da União, por força 

do disposto no art. 4º, § 4º, da Lei 6.830/1980. Art. 83, inc. III da 

Lei 11.101/2005. Recurso especial da Fazenda Nacional provido, 

acompanhando o e. Min. Gurgel de Faria.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

pela Fazenda Nacional contra acórdão proferido pelo TJSP, assim ementado (fl s. 

231):

Falência. Habilitação de crédito. É exigível da massa falida o valor do encargo 

legal previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69. O acréscimo não só possui natureza de 

honorários como também se destina a custear despesas com a arrecadação de 

divida ativa. Entendimento consolidado do STJ. Súmula 400 do C. STJ. Inclusão, 

contudo, como crédito quirografário, por não ostentar natureza tributária. Não 

provimento.

Em suas razões, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, 

violação dos artigos 83, III, da Lei 11.101/2005, 1º do Decreto-Lei 1.025/69, 

23, II, e 208, § 2º, do Decreto-Lei 7.661/45, defendendo, em suma, que o 

encargo legal previsto no DL 1.025/69 possui natureza tributária a implicar 

a sua habilitação no juízo falimentar na classe dos créditos tributários (e não 

quirografários).

O feito foi afetado ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), 

nos termos do acórdão cuja ementa consta às fl s. 297.

O MPF opinou pelo provimento do recurso, mediante parecer assim 

ementado (fl s. 343):

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 1.036 do CPC/15. Direito 

Tributário. Encargo pecuniário previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69. 

Natureza Jurídica. Crédito Tributário. Habilitação em processo falimentar. 

Possibilidade. Entendimento fi rmado pela Primeira Seção do STJ. Parecer pelo 

provimento do Recurso Especial.

O e. Relator, Min. Sérgio Kukina, após fazer um histórico legislativo e 

jurisprudencial desta Corte acerca do tema, negou provimento recurso, por 

entender que, diferente do que vem sendo decido pelas Turmas que compõem 
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a 1ª Seção, o encargo legal em questão não possui natureza tributária, 

constituindo-se em inegável penalidade administrativa pelo inadimplemento 

voluntário da obrigação tributária, a se enquadrar, por consequência, como 

crédito subquirografário no processo falimentar, nos termos do art. 83, VII, da 

Lei 11.101/2005.

Em voto-vista, a e. Min. Regina Helena Costa também negou provimento 

ao recurso, porém com fundamento diverso, por entender que o referido 

encargo ostenta natureza jurídica de honorários advocatícios sucumbenciais, 

portanto alimentar (REsp 1.152.218/RS, da Corte Especial), a se posicionar na 

habilitação dos créditos falimentares no inciso I do art. 83 da Lei 11.101/2005, 

nivelado com os créditos de natureza trabalhista.

Por sua vez, o e. Min. Gurgel de Faria, em divergência, deu provimento 

ao recurso especial da Fazenda, ao fundamento de que, embora o crédito em 

questão não seja tributário, possui as mesmas preferências do crédito tributário 

(por força do art. 4º, § 4º, da Lei 6.830/1980), sendo, portanto, adequado o seu 

enquadramento para fi ns falimentares como tal, no inciso III, do art. 83, da Lei 

11.101/2005. Esse entendimento foi acompanhado pelos e. Ministros Herman 

Benjamin e Francisco Falcão.

Por fi m, o e. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, nego provimento ao 

recurso por um outro fundamento, diferente dos até então apresentados, no 

sentido de que o crédito pecuniário previsto no artigo 1º do DL 1.025/69 possui 

natureza jurídica de crédito quirografário, devendo se enquadrar no inciso IV do 

do art. 83, da Lei de Falências.

Pedi vista dos autos.

Como visto, a matéria discutida nos presentes autos consiste em saber 

a natureza jurídica do encargo pecuniário previsto no art. 1º do Decreto-Lei 

1.025/69, para fi ns de classifi cação de tal crédito no processo de falência (art. 83 

da Lei 11.101/2005).

O art. 1º do DL 1.025/69 estabelece o pagamento adicional pelo devedor 

de um percentual de 20% sobre o montante relativo à dívida ativa da União 

(tributária e não tributária), nos seguintes termos:

Art. 1º. É declarada  extinta a participação de servidores públicos na cobrança 

da Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei n. 4.439, de 27 de 

outubro de 1964, e 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20% 

(vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como 

renda da União.
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Por sua vez, a Lei de Falências traz a seguinte ordem de pagamentos dos 

créditos:

Art. 83. A classifi cação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I – os créditos deri vados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento 

e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de 

trabalho;

II – créditos com gar antia real até o limite do valor do bem gravado;

III – créditos tributá rios, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias;

IV – créditos com privi légio especial, a saber:

a) os previstos no art.  964 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

b) os assim definidos e m outras leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta Lei;

c) aqueles a cujos titul ares a lei confi ra o direito de retenção sobre a coisa dada 

em garantia;

d) aqueles em favor dos  microempreendedores individuais e das 

microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar n. 

123, de 14 de dezembro de 2006 ei Complementar n. 147, de 2014)

V – créditos com privilé gio geral, a saber:

a) os previstos no art. 9 65 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

b) os previstos no parágr afo único do art. 67 desta Lei;

c) os assim definidos em  outras leis civis e comerciais, salvo disposição 

contrária desta Lei;

VI – créditos quirografár ios, a saber:

a) aqueles não previstos n os demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos  não cobertos pelo produto da alienação dos bens 

vinculados ao seu pagamento;

c) os saldos dos créditos  derivados da legislação do trabalho que excederem o 

limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;

VII – as multas contratuai s e as penas pecuniárias por infração das leis penais 

ou administrativas, inclusive as multas tributárias;

VIII – créditos subordinado s, a saber:

a) os assim previstos em lei  ou em contrato;

b) os créditos dos sócios e  dos administradores sem vínculo empregatício.
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Do minucioso histórico legislativo trazido nos voto dos e. Ministros Sérgio 

Kukina e Min. Regina Helena, depreende-se que o encargo em questão teve 

origem na Lei 4.439/64, que estabelecia, em prol de Procuradores da Fazenda, 

Procuradores da República e Promotores Públicos, uma verba a ser paga, pelos 

devedores, nas execuções de dívida ativa (art. 21).

Tal norma sofreu, ao longo do tempo, diversas e sucessivas alterações, que 

promoveram modifi cações em sua nomenclatura (taxa - DL 1.025/69; encargo 

- DL 1.569/77; honorários advocatícios substitutivos - DL 1.645/78; receita da 

dívida ativa - DL 1.735/79; taxa - DL 2.163/84), percentual (redução para 10% 

na hipótese de pagamento antes execução - DL 1.569/77), benefi ciários (inclusão 

dos créditos das Autarquias e Fundações Públicas inscritos em dívida ativa - Lei 

11.941/09 e taxas de fi scalização da CVM, Susep, Incra e Embratur), e também na 

sua destinação (FUNDAF - Lei 7.711/88).

Da referida legislação, pode-se perceber que o encargo criado tinha 

inicialmente apenas a natureza de verba honorária (Leis 4.439/64 e 5.421/68), 

passando, após o advento da Lei 7.711/88, a também custear as despesas 

concernentes à arrecadação da dívida ativa da União.

Por sua vez, no âmbito da jurisprudência desta Corte, verifi ca-se que 

a questão já foi analisada pela Primeira Seção sobre diversos enfoques que 

tangenciam a presente controvérsia, havendo entendimento no sentido de que:

i) não obstante o disposto no art. 208, § 2º da Lei de Falência, o encargo de 

20%, previsto no no artigo 1º do DL 1.025/69, pode ser exigido da massa falida, 

mormente porque tal verba não se limita a substituir condenação em verbas 

honorárias, mas também se destina a uma série de outros gastos decorrentes 

da propositura das execuções fi scais (REsp Repetitivo 1.110.924/SP, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/06/2009). Tal precedente deu 

ensejo à edição da Súmula 400/STJ, cujo teor é o seguinte: “O encargo de 20% 

previsto no DL n. 1.025/1969 é exigível na execução fi scal proposta contra a 

massa falida”;

ii) é descabida a condenação em honorários de sucumbência em sede 

de embargos à execução do contribuinte que adere ao parcelamento fi scal a 

condenação, sob pena de inadmissível bis in idem, tendo em vista a incidência 

do encargo estipulado no DL 1.025/69, que já abrange a verba honorária 

(REsp Repetitivo 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 

21/05/2010); e

iii) o encargo previsto no DL 1.025/69 não constitui despesa suportada 

pela União para fazer parte na falência, mas sim receita da União, que compõe 
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o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de 

Fiscalização - FUNDAF, razão pela qual, por integrar a dívida ativa da Fazenda 

Pública, pode ser habilitado em processo de falência, não se enquadrando no 

art. art. 5º da Lei 11.101/05 (REsp 1.304.076/SP, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 14/08/2012).

Na Segunda Turma, há diversos precedentes no sentido de que o encargo 

de que trata o DL 1.025/69 não possui natureza jurídica de pena pecuniária 

e é devido como parte integrante do crédito tributário, podendo, assim, 

ser habilitado como crédito privilegiado tributário em processo falimentar, 

conforme dispõe o art. 83, III, da Lei 11.101/2005. Nesse sentido: REsp 

1.527.022/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2016; 

REsp 1.540.855/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 18/12/2015; REsp 1.517.361/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 29/05/2015.

Por sua vez, na Primeira Turma, encontra-se precedentes aplicando o 

entendimento fi rmado no REsp Repetitivo 1.143.320/RS, de que é descabida 

a condenação em honorários de sucumbência em sede de embargos à execução 

do contribuinte que adere ao parcelamento fiscal. A esse respeito: AgInt 

no REsp 1.644.435/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

DJe 28/09/2017; AgRg no REsp 1.218.378/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes 

Maria Filho, Primeira Turma, DJe 24/06/2014; AgRg nos EDcl na Desis no 

REsp 1.279.718/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

25/10/2013). Já em monocráticas, depara-se com decisões no mesmo sentido 

que vem entendendo a Segunda Turma, de que o encargo em questão tratar-se 

de crédito tributário da União, que deve ser habilitado na falência como crédito 

privilegiado, nos termos do art. 83, III da Lei 11.101/2005, Vejamos: REsp 

1.414.213/SP. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 01/09/2017; REsp 

1.481.657/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DH 02/02/2017; REsp 1.555.813/SP, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 19.12.2016; REsp 1.507.812/DF, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, DJ 22.9.2016.

Do que se tem nos autos, parece-me que o encargo de que trata o art. 1º 

do DL 1.021/69 não constitui penalidade ao devedor pelo seu inadimplemento, 

principalmente em razão da ausência de confi guração de infração administrativa.

Tampouco se confunde com a verba honorária prevista no CPC, 

porquanto, não obstante sua maior parte seja destinada à remuneração dos 

advogados públicos, possui, também, outros fi ns, como o custeio de despesas 
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associadas à arrecadação da dívida ativa federal, por meio do Fundo Especial de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - Fundaf.

A esse respeito, como bem salientou o e. Min. Sérgio Kukina, em 

sua complementação de voto, não há também como desconsiderar que. 

diferentemente do que ocorre com a advocacia pública, os advogados da 

iniciativa privada são profi ssionais liberais autônomos e, portanto, “dependentes, 

para seu sustento, da verba advocatícia derivada de sua prestação de serviços, a 

justifi car seu posicionamento no topo do rol de credores da massa falida, por possuírem 

estrito caráter alimentar”. Além disso, sequer a própria Fazenda Nacional está a 

defender tal tese, até mesmo porque o enquadramento do encargo em questão 

na categoria alimentar, o direcionaria ao topo da ordem legal dos credores, 

conferindo-lhe, incongruentemente, relevância maior que o próprio crédito 

tributário a ela atrelado.

E, por força do que dispõe os artigos 145 da CF e art. 3º do CTN, não se 

caracteriza como crédito tributário, porquanto não se amolda em nenhuma das 

espécies lá previstas, no qual estão incluídos somente a correção monetária e os 

juros de mora incidentes sobre o tributo devido pelo falido, nos termos do art. 

161 do CTN, senão vejamos:

Constituição Federal:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específi cos e divisíveis, prestados ao contribuinte 

ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Código Tributário Nacional:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 

lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de 

juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da 

imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de 

garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
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Isso tudo considerado, parece-me adequada a solução adotada pelo e. 

Min. Gurgel de Faria, no sentido de que o encargo legal instituído pelo art. 

1º do DL 1.025/69, embora não ostente natureza tributária, pode ser inserido 

como tal na classifi cação dos créditos na falência, ou seja, no inciso III, do art. 

83 da Lei 11.1101/2005, na medida em que o art. 4º, § 4º, da Lei 6.830/1980 

expressamente estendeu ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a 

preferência dada ao crédito tributário, senão vejamos: 

Lei 6.830/1980:

Art. 4º - A  execução fi scal poderá ser promovida contra:

(...)

§ 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o 

disposto nos artigos 186 e 192 do Código Tributário Nacional.

CTN:

Art. 186. O tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou 

o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação 

do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005) 

Parágrafo único. Na falência : (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

I – o crédito tributário não  prefere aos créditos extraconcursais ou às 

importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos 

créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; (Incluído pela Lcp 

n. 118, de 2005)

II – a lei poderá estabelecer  limites e condições para a preferência dos créditos 

decorrentes da legislação do trabalho; e (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

III – a multa tributária prefe re apenas aos créditos subordinados. (Incluído pela 

Lcp n. 118, de 2005)

(...)

Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos 

geradores ocorridos no curso do processo de falência. (Redação dada pela Lcp n. 

118, de 2005)

§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo 

competente, mandando reservar bens sufi cientes à extinção total do crédito e 

seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra 

forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da 

Fazenda Pública interessada.

§ 2º O disposto neste artigo ap lica-se aos processos de concordata.

(...)
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Art. 192. Nenhuma sentença de j ulgamento de partilha ou adjudicação será 

proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio, ou às suas rendas.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Pública, 

para que o crédito em questão seja enquadrado no inciso III do art. 83 da Lei 

11.101/2005, acompanhando o voto do e. Min. Gurgel de Faria.

É como voto.

VOTO-VOGAL

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Os autos versam sobre Recurso 

Especial repetitivo, em que se discute “a natureza jurídica do encargo legal 

previsto no Decreto-Lei 1.025/69 e, assim, classifi cá-lo no rol de créditos na 

falência”.

Eis o que dispõe a Lei 11.101/2005, no que interessa:

Art. 83. A classifi cação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I - os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e 

ciquenta) salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidente de trabalho;

II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;

III - créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição excetuadas as multas tributárias;

(...)

VI - créditos quirografários, a saber:

a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens 

vinculados ao seu pagamento;

c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o 

limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;

VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais 

ou administrativas, inclusive as multas tributárias

O acórdão proferido pelo Tribunal de origem classifi cou o encargo legal, 

de que cuida o Decreto-Lei 1.025/69, como crédito quirografário, com base no 

art. 83, inciso VI, a, da Lei 11.101/2005.
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O Ministro Sérgio Kukina, Relator, ao entendimento de que se trata 

de penalidade administrativa, encaminha o voto no sentido de classificar 

o mencionado encargo legal, para fins de habilitação na falência, como 

subquirografário, em conformidade com o inciso VII do art. 83 do mencionado 

diploma legal.

A Ministra Regina Helena, em seu voto-vista, concluiu pela natureza 

alimentar do encargo, à compreensão de que teria como principal propósito 

remunerar os Advogados Públicos da União, o que demonstra se tratar de verba 

trabalhista, a ensejar o enquadramento no inciso I do artigo em referência.

Em seu voto-vista, o Ministro Gurgel de Faria assevera que o aludido 

encargo tem as mesmas preferências do crédito tributário, por equiparação, a 

determinar seu enquadramento no inciso III do art. 83 da Lei 11.101/2005. 

Assentou que as Leis 6.830/80 e 7.711/88 e o CTN afi rmam sua natureza não 

tributária, embora componha a dívida ativa da Fazenda Nacional.

Alinho-me ao entendimento apresentado pelo Ministro Gurgel de Faria.

Cabe ressaltar que a Segunda Turma vem decidindo no sentido de que 

a Dívida Ativa é composta pelo valor decorrente da obrigação principal, pela 

correção monetária, pelos juros de mora, pela multa e pelo encargo legal. Nesse 

sentido:

Processual Civil e Financeiro. Falência. Habilitação de créditos pela Fazenda 

Nacional. Inclusão do encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/1969. 

Possibilidade. Classifi cação na ordem do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.304.076/SP (Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe de 14.8.2012), acabou por endossar o entendimento 

adotado por esta Turma, no julgamento do REsp 1.234.893/SP (Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe de 8.9.2011), no sentido de que o encargo previsto no art. 1º do 

Decreto-Lei n. 1.025/69 constitui receita da União, e não despesa, razão pela qual, 

por integrar a dívida ativa da Fazenda Pública, pode ser exigido em execução 

fi scal ou, opcionalmente, habilitado em processo de falência.

2. O encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 não possui natureza 

jurídica de pena pecuniária e é devido como parte integrante do crédito tributário. 

Com efeito, além do montante apurado a título de obrigação tributária principal, 

compõem o crédito tributário a correção monetária, os juros de mora, as multas 

tributárias e, quando exigível, também o encargo de que tratam o art. 1º do 

Decreto-Lei n. 1.025/69, o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.569/77, o art. 3º do Decreto-

Lei n. 1.645/78. Das parcelas ou rubricas que compõem os créditos tributários, a 

Lei n. 11.101/2005 classifi cou como créditos subquirografários apenas as multas 

tributárias.
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3. Recurso especial provido para classifi car o encargo de que trata o art. 1º do 

Decreto-Lei n. 1.025/69 no inciso III do art. 83 da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp 

1.327.067/DF, Segunda Turma, DJe de 03/09/2012).

Tributário. Encargo legal. Decreto-Lei n. 1.025/69. Natureza jurídica para fi ns de 

classifi cação de créditos na falência. Parte integrante do crédito tributário.

1. ‘O encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 não possui natureza 

jurídica de pena pecuniária e é devido como parte integrante do crédito tributário. 

Com efeito, além do montante apurado a título de obrigação tributária principal, 

compõem o crédito tributário a correção monetária, os juros de mora, as multas 

tributárias e, quando exigível, também o encargo de que tratam o art. 1º do 

Decreto-Lei n. 1.025/69, o art. 3º do Decreto-Lei n. 1.569/77, o art. 3º do Decreto-

Lei n. 1.645/78. Das parcelas ou rubricas que compõem os créditos tributários, a 

Lei n. 11.101/2005 classifi cou como créditos subquirografários apenas as multas 

tributárias’ (REsp 1.327.067/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012).

2. O encargo previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69 representa parte 

integrante do crédito tributário, legitimando sua classifi cação como crédito tributário 

previsto no inciso III do art. 83 da Lei n. 11.101/2005.

Recurso especial provido (STJ, REsp 1.517.361/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 29/05/2015).

Registro que o acórdão proferido nos autos do REsp 1.251.513/PR, 

julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia 

repetitiva, embora tenha feito alusão à composição do crédito tributário, cuidou 

de tema diverso, relacionado ao pagamento mediante conversão, em pagamento 

defi nitivo, de depósitos judiciais vinculados a ações transitadas em julgado.

Eis a ementa do acórdão:

Processual Civil. Tributário. Recurso representativo da controvérsia. Art. 543-C, 

do CPC. Parcelamento ou pagamento à vista com remissão e anistia instituídos 

pela Lei n. 11.941/2009. Aproveitamento do benefício mediante a transformação 

em pagamento defi nitivo (conversão em renda) de depósito judicial vinculado a 

ação já transitada em julgado. Impossibilidade de devolução da diferença entre os 

juros que remuneram o depósito judicial e os juros de mora do crédito tributário 

que não foram objeto de remissão.

1. A alegação de violação ao art. 535, do CPC, desenvolvida sobre 

fundamentação genérica chama a aplicação da Súmula n. 284/STF: “É inadmissível 

o recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia”.
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2. A possibilidade de aplicação da remissão/anistia instituída pelo art. 1º, § 3º, 

da Lei n. 11.941/2009, aos créditos tributários objeto de ação judicial já transitada 

em julgado foi decidida pela instância de origem também à luz do princípio da 

isonomia, não tendo sido interposto recurso extraordinário, razão pela qual o 

recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto em razão da Súmula 

n. 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta 

em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles sufi ciente, 

por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.

3. De acordo com o art. 156, I, do CTN, o pagamento extingue o crédito 

tributário. Se o pagamento por parte do contribuinte ou a transformação do 

depósito em pagamento defi nitivo por ordem judicial (art. 1º, § 3º, II, da Lei n. 

9.703/98) somente ocorre depois de encerrada a lide, o crédito tributário tem 

vida após o trânsito em julgado que o confi rma. Se tem vida, pode ser objeto de 

remissão e/ou anistia neste ínterim (entre o trânsito em julgado e a ordem para 

transformação em pagamento defi nitivo, antiga conversão em renda) quando a 

lei não exclui expressamente tal situação do seu âmbito de incidência. Superado, 

portanto, o entendimento veiculado no item “6” da ementa do REsp n. 1.240.295-

SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 5.4.2011.

4. O § 14, do art. 32, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 6/2009, somente tem 

aplicação para os casos em que era possível requerer a desistência da ação. Se 

houve trânsito em julgado confi rmando o crédito tributário antes da entrada em 

vigor da referida exigência (em 9.11.2009, com a Portaria Conjunta PGFN/RFB 

n. 10/2009), não há que se falar em requerimento de desistência da ação como 

condição para o gozo do benefício.

5. A remissão de juros de mora insertos dentro da composição do crédito 

tributário não enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre 

o depósito judicial feito para suspender a exigibilidade desse mesmo crédito 

tributário. O pleito não encontra guarida no art. 10, parágrafo único, da Lei n. 

11.941/2009. Em outras palavras: “Os eventuais juros compensatórios derivados 

de supostas aplicações do dinheiro depositado a título de depósito na forma do 

inciso II do artigo 151 do CTN não pertencem aos contribuintes-depositantes.” 

(REsp n. 392.879-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.8.2002).

6. No caso concreto, muito embora o processo tenha transitado em julgado em 

12.12.2008 (portanto desnecessário o requerimento de desistência da ação como 

condição para o gozo do benefício) e a opção pelo benefício tenha antecedido a 

ordem judicial para a transformação do depósito em pagamento defi nitivo (antiga 

conversão em renda), as reduções cabíveis não alcançam o crédito tributário em 

questão, pois o depósito judicial foi efetuado antes do vencimento, não havendo 

rubricas de multa, juros de mora e encargo legal a serem remitidas.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão 

submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008 (STJ, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 17/08/2011).
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Não obstante os julgados referidos, cabe ressaltar que a própria Lei 

11.101/2005 (Lei de Falências) faz uma distinção, vale dizer, um nítido recorte, 

no crédito tributário, ao estabelecer que os “créditos tributários” ocupam a 

3ª classifi cação na ordem (inciso III do art. 83), ao tempo em que remete as 

“multas tributárias” para os subquirografários, pois estas fi guram no inciso VII 

do dispositivo. Quer dizer, para fi ns de falência, o fato de integrar a CDA não 

determina, por si só, a preferência requerida pela Fazenda Nacional, porquanto a 

própria Lei estabelece diferenciação expressa.

De outro lado, o encargo legal tem duas especiais funções: a) honorários 

advocatícios (REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 

21/05/2010); b) custeio de despesas de arrecadação da dívida federal. Além disso, 

integra a receita do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

das Atividades de Fiscalização – FUNDAR, segundo a Lei 7.711/88 (REsp 

1.110.924/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 

19/6/2009), julgamento que deu origem à edição da Súmula 400/STJ: “O 

encargo de 20% previsto no DL n. 1.025/1969 é exigível na execução fi scal 

proposta contra a massa falida”.

Nesse contexto, o encargo legal possui natureza sui generis.

Conforme bem asseverou o Ministro Gurgel de Faria, o encargo em tela 

integra a Dívida Ativa, embora não seja propriamente crédito tributário, na 

forma do disposto nos arts. 4º, § 4º, da Lei 6.830/80 combinado com os arts. 

186 e 188, 189, 190, 191 e 192 do CTN. Basta ver que é exigível nas execuções 

de crédito não tributário. Assim, embora sutil a diferença em relação à tese 

adotada nos julgados da Segunda Turma, apresenta-se adequada a classifi cação 

como crédito tributário por equiparação, para fi ns de classifi cação na falência.

Por essas breves razões, pedindo vênia aos que pensam em contrário, 

acompanho o voto do Ministro Gurgel de Faria, no sentido de que o encargo 

legal do Decreto-lei 1.025/69 tem as mesmas preferências do crédito tributário, 

devendo, por isso, ser classifi cado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, 

III, da Lei 11.101/2005.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Na sessão de 20/06/2018, após o voto da 

em. Ministra Regina Helena Costa, que acompanhou o voto do em. Ministro 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 291

Sérgio Kukina, pela negativa de provimento ao recurso especial da Fazenda 

Nacional, por fundamentos diversos, com a proposição de tese distinta da 

formulada pelo relator, para fi ns do art. 1.036 do CPC/2015, pedi vista dos 

autos para análise da matéria.

Quanto ao conhecimento do recurso, acompanho o relator.

A respeito do tema controvertido, observo que, sem seu voto, o em. Min. 

Sérgio Kukina nega provimento ao recurso fazendário, classifi cando o encargo 

do DL n. 1.025/1969 como penalidade administrativa, e, por isso, propõe a 

tese de que ele deve ser enquadrado no art. 83, VII, da Lei n. 11.101/2005, ou 

seja, de que se trata de crédito subquirografário, para fi ns de sua (do crédito) 

classifi cação na falência.

Chamo atenção para o fato de Sua Excelência, o relator, ter feito menção 

de precedentes da Primeira Turma que teriam externado a natureza de crédito 

tributário do encargo do DL n. 1.025/1969. Entre os citados, aponta o REsp 

1.542.312/SP, de minha relatoria.

Ao contrário da afi rmação, destaco não ser esse o meu posicionamento, 

como mais adiante explicito, pois tenho ser nítida a natureza não tributária do 

referido encargo legal, como manifestei na decisão monocrática citada no voto 

do Ministro relator.

Por sua vez, a em. Ministra Regina Helena conclui pela natureza alimentar 

do referido encargo, por entendê-lo espécie de honorários advocatícios de 

sucumbência e, por isso, com apoio no entendimento firmado pela Corte 

Especial, no REsp 1.152.218/RS, sugere a sua classifi cação nos termos do inciso 

I do art. 83 da Lei n. 11.101/2005, equiparando-o aos créditos de natureza 

trabalhista.

Sua Excelência, assim, propõe a tese de que “o encargo legal, previsto 

no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/69, possui natureza jurídica de honorários 

advocatícios sucumbenciais, devendo ser enquadrado, na habilitação dos créditos 

em processo falimentar, no art. 83, I, da Lei n. 11.101/05, porquanto equiparada 

a verba honorária aos créditos trabalhistas, em sede de julgamento de Recurso 

Especial repetitivo”.

Pois bem.

Nos termos do art. 1º do DL n. 1.025/1969, o encargo de 20% inserido nas 

cobranças promovidas pela União, pago pelo executado, é recolhido aos cofres 

públicos como renda da União, sendo que, com o advento da Lei n. 7.711/1988, 
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conforme previsão do parágrafo único do art. 3º, “será recolhido ao Fundo 

a que se refere o art. 4º, em subconta especial, destinada a atender a despesa 

com o programa previsto neste artigo [...]”. E o programa referido, nos termos 

do art. 3º dessa lei: “de ‘Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União’, 

constituído de projetos destinados ao incentivo da arrecadação, administrativa 

ou judicial, de receitas inscritas como Dívida Ativa da União, à implementação, 

desenvolvimento e modernização de redes e sistemas de processamento de 

dados, no custeio de taxas, custas e emolumentos relacionados com a execução 

fi scal e a defesa judicial da Fazenda Nacional e sua representação em Juízo, 

em causas de natureza fi scal, bem assim diligências, publicações, pro labore de 

peritos técnicos, de êxito, inclusive a seus procuradores e ao Ministério Público 

Estadual e de avaliadores e contadores, e aos serviços relativos a penhora de 

bens e a remoção e depósito de bens penhorados ou adjudicados à Fazenda 

Nacional”.

Portanto, o encargo do DL n. 1.025/1969 é crédito não tributário destinado 

à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao 

custeio de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da Fazenda 

Nacional.

Não obstante, considero ser adequado o seu enquadramento no inciso III do art. 

83 da atual Lei de Falências.

Anoto, desde logo, à luz do art. 3º do CTN, não ser correta a interpretação 

que confere natureza de tributo ao encargo do DL n. 1.025/1969 para fi ns de 

classifi cação do crédito no processo falimentar, sob pena de modifi cação da 

norma do art. 83 da Lei n. 11.101/2005, com alteração das regras concursais 

previstas pelo legislador ordinário.

Aceitar a inclusão de créditos não tributários na classifi cação de créditos 

tributários, sem permissão legal, pode transmitir a ideia de certa confusão a 

respeito do conceito de dívida ativa previsto no art. 2º da Lei n. 6.830/1980, no 

qual, expressamente, estão abrangidos “atualização monetária, juros e multa de 

mora e demais encargos previstos em lei ou contrato” (§ 2º).

Aliás, as multas tributárias, expressamente excluídas do inciso III do art. 

83 da Lei de Falências, estão previstas no inciso VII desse artigo, o que denota 

não ser essa parcela integrante do conceito de crédito tributário referido naquele 

inciso. Vide:

Art. 83. A classifi cação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

[...]
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III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias;

[...]

VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais 

ou administrativas, inclusive as multas tributárias;

No crédito tributário a que se refere a lei falimentar, estão incluídos 

somente a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o tributo 

devido pelo falido (art. 161 do CTN).

Nessa linha e em tese, na falta de previsão legal, admitir que o encargo do 

DL n. 1.025/1969 seja classifi cado como crédito tributário poderia implicar 

violação do princípio do par conditio creditorum (igualdade de tratamento dos 

credores), segundo o qual todos os credores de uma mesma categoria devem 

ser tratados de forma igualitária (art. 126 da Lei n. 11.101/2005), pois um 

acréscimo de 20% da dívida cobrada da massa tem impacto na expectativa dos 

demais credores da mesma estatura (Estados, Distrito Federal, Municípios, 

autarquias).

Entretanto, o § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980 dispõe: “Aplica-se à 

Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos 

artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.” Os dispositivos do 

CTN elencados têm o seguinte teor:

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza 

ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação 

do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005)

Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às 

importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos 

créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; (Incluído pela Lcp 

n. 118, de 2005)

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos 

decorrentes da legislação do trabalho; e (Incluído pela Lcp n. 118, de 2005)

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluído pela 

Lcp n. 118, de 2005)

Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos 

geradores ocorridos no curso do processo de falência.

Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em 

inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários 
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vencidos ou vincendos, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exigíveis no 

decurso do processo de inventário ou arrolamento.

Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos 

tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado 

em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.

Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de 

todos os tributos.

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será 

proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio, ou às suas rendas.

Como se observa, por opção do legislador, foi estendida expressamente 

ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a preferência dada ao crédito 

tributário, preferência já existente antes da LC n. 118/2005.

Assim, se o encargo do mencionado decreto-lei tem natureza não tributária 

(Lei n. 7.711/1988), compõe a dívida ativa da Fazenda Nacional (art. 2º, §§ 2º, 

5º, II, da Lei n. 6.830/1980) e tem as mesmas preferências do crédito tributário, 

por força da autorização contida no art. 4º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, pode-se 

concluir pelo seu enquadramento, por equiparação, no inciso III do art. 83 da Lei n. 

11.101/2005.

Caso a questão surja sob a égide do DL n. 7.661/1945, antiga Lei de 

Falências, com o mesmo raciocínio, deve-se-lhe assegurar a classificação 

pertinente aos créditos tributários, nos termos do art. 186 do CTN, antes da 

alteração implementada pela LC n. 118/2005.

Nessa linha, para os fi ns do art. 1.036 do CPC/2015, proponho a seguinte 

tese: “O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências do crédito 

tributário, devendo, por isso, ser classifi cado, na falência, na ordem estabelecida pelo 

art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005”.

Com a devida vênia, não considero possível o enquadramento do encargo 

do DL n. 1.025/1969 no conceito de penalidade administrativa, uma vez que a 

sua incidência na cobrança de créditos tributários não é imposta em razão do 

cometimento de ato ilícito por parte do contribuinte.

Igualmente não se revela razoável tê-lo como honorários advocatícios stricto 

sensu, o que afasta a aplicação do repetitivo da Corte Especial antes citado, pois 

entendo que a opção do legislador, superveniente à instauração da controvérsia, 

pela destinação financeira de parte do produto arrecadado aos advogados 

públicos, ainda que diretamente (sem esquecer que, concomitantemente, eles 
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também percebem subsídio), não é sufi ciente para alterar a natureza jurídica 

ditada pelo art. 3º da Lei n. 7.711/1988, acima mencionado e ainda em vigência, 

o qual, aliás, também previu sua utilização para o custeio do pro labore de 

procuradores da Fazenda Nacional, sem, contudo, desconsiderar o custeio de 

outras atividades realizadas em prol da cobrança do crédito tributário.

Da leitura do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da Lei n. 13.327/2016, não 

comungo da conclusão da em. Min. Regina Helena.

O parágrafo 19 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “os advogados 

públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”.

Não obstante, ao tratar dos honorários sucumbenciais a serem destinados 

aos advogados públicos, no que se refere àqueles integrantes do quadro 

funcional da União Federal, o legislador ordinário optou por destinar-lhes 

tão somente uma parte do produto do encargo do DL 1.025/1969, e não 

especifi camente os honorários de sucumbência devidos no processo, os quais estão 

descritos especifi camente no inciso I do art. 30 da Lei n. 13.327/2016.

A parcela do mencionado encargo destinada aos advogados públicos 

tem mais semelhança a um benefício remuneratório da categoria a qual eles 

pertencem do que com os honorários advocatícios de sucumbência propriamente 

ditos, até porque sua (do encargo) incidência se dá com o ato de inscrição em 

dívida ativa do crédito inadimplido, o que não depende, de forma obrigatória, 

da instauração do processo para sua (da dívida) quitação, uma vez que o devedor 

pode efetuar tal pagamento administrativamente (hipótese em que não há falar 

em sucumbência).

Essa conclusão também se apoia no fato de o art. 30, II, da Lei n. 

13.327/2016, cuja edição e vigência são bem posteriores ao início da controvérsia 

em análise, dispor que honorários advocatícios de sucumbência incluem “até 

75% do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa 

da União, previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de 

1969”, o que denota não ser todo o produto da respectiva arrecadação destinada 

à “remuneração do trabalho” do advogado público.

Esse entendimento inclusive é reforçado pelo art. 36, I, da Lei n. 

13.327/2016, que faz menção expressa de que “a parcela do encargo legal 

acrescido aos créditos da União que comporá os honorários advocatícios será 

defi nida em percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) do total apurado 

do encargo legal, a partir de critérios que contemplem a efi ciência na atuação e a 

fase de recolhimento do crédito”.
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Como se vê, a parcela do encargo legal, até o momento de ingresso 

no patrimônio do servidor público, passa por um procedimento próprio de 

cálculo (para a sua apuração), o que impede a sua equiparação aos honorários 

advocatícios de sucumbência (até então assim considerados).

E a destinação de 100% “do produto” do encargo legal para os honorários 

advocatícios sucumbenciais prevista no inciso III do art. 30 não altera tal 

conclusão.

É que a própria Lei n. 13.327/2016, no art. 31, estabelece regras que 

revelam ser o encargo do DL 1.025/1969 tão somente uma base de cálculo 

de mais um benefício remuneratório, o qual se convencionou nominar, no 

legislativo, de honorários advocatícios de sucumbência.

De fato.

Se “os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo 

de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para 

os inativos [sendo] para os ativos, 50% de uma cota-parte após o primeiro ano de 

efetivo exercício, crescente na proporção de 25 pontos percentuais após completar 

cada um dos 2 (dois) anos seguintes; [e] para os inativos, 100% de uma cota-

parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 

(sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se 

o percentual fi xo e permanente até a data de cessação da aposentadoria” (art. 31, 

incisos I e II), não há como entendê-los honorários de sucumbência stricto sensu 

a que se refere o art. 85 do CPC/2015.

Assim, em interpretação sistemática, a lei não enquadrou todo o encargo 

do DL n. 1.025/1969 como honorários de sucumbência em prol dos advogados 

públicos.

A equiparação feita pelo legislador, se aceita, ainda que imprópria, enseja 

a conclusão de que se trata de honorários sucumbenciais sui generis, razão pela 

qual não há como lhe estender o entendimento fi rmado pela Corte Especial no 

REsp 1.152.218/RS (inciso I do art. 83 da Lei n. 11.101/2005).

Após essas ponderações finais, observo que, na hipótese dos autos, o 

Tribunal de Justiça decidiu: “[...] o encargo legal não tem natureza de crédito 

tributário, pois não decorre do fato gerador da exação, já que se destina a 

ressarcir as despesas com a arrecadação de tributos (art. 3º da Lei n. 7.711/88), 

de modo que deve ser classifi cado como quirografário” (e-STJ fl . 235).

Ante o exposto, reafi rmo a tese acima proposta, para os fi ns do art. 1.036 

do CPC/2015: “O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas preferências do 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 297

crédito tributário devendo, por isso, ser classifi cado, na falência, na ordem estabelecida 

pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005.”

Quanto ao caso concreto, renovando as vênias aos eminentes pares que já 

se manifestaram, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para 

autorizar a classifi cação do referido crédito no inciso III do art. 83 da Lei n. 

11.101/2005.

É como voto.

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Em atenção ao alentado voto-vista que, 

nesta data, apresenta a em. Ministra Regina Helena Costa, animo-me, em 

complemento ao voto que, como relator, já apresentei a esse douto Colegiado, 

agregar as considerações em frente.

Numa análise apriorística, pode mesmo parecer que os créditos debatidos 

tenham a natureza exclusiva de honorários pertencentes à advocacia pública. 

Isso, inclusive, é o que parece indicar o § 1º do art. 37-A da Lei 10.522/2002, ao 

dispor que “Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo 

legal, substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, 

calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da 

União”.

Nesse ponto, cumpre refl etir sobre o argumento trazido de a verba, porque 

em sua maior parte justifi cada como honorários dos procuradores federais, poder 

inserir-se no inciso I do art. 83 do rol do quadro geral de credores na Falência.

É certo que a Corte Especial, no REsp 1.152.218/RS (Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe 9/10/2014), 

afetado ao rito dos repetitivos, em que se discutiu “a ordem na qual os créditos 

resultantes de honorários advocatícios devem ser satisfeitos no processo 

falimentar”, fi rmou compreensão no sentido de que “os créditos resultantes de 

honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas 

para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 

7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite 

de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal”.

Ocorre que não se pode dizer que o entendimento ali fi rmado se aplique 

de forma direta e irrestrita à hipótese vertida no caso sob julgamento.
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Isso porque no referido julgado repetitivo analisava-se a posição dos 

honorários advocatícios no estrito sentido inserto na Lei 8.906/94 (OAB), a 

saber, “Art. 22. A prestação de serviço profi ssional assegura aos inscritos na OAB 

o direito aos honorários convencionados, aos fi xados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência” e “Art. 24. A decisão judicial que fi xar ou arbitrar honorários 

e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito 

privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e 

liquidação extrajudicial.”; bem assim naquele previsto no CPC/73 (“Art. 20. A 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e 

os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos 

em que o advogado funcionar em causa própria”).

A partir daí não se pode pretender que, pela coincidência do emprego 

do termo “honorários”, constante no art. 3º do Decreto-Lei 1.645/78 e nas 

Leis supra-indicadas, que se trate de verba idêntica, ou seja, de igual quilate e 

natureza para fi ns de alocação no rol de credores falimentares.

Basta verifi car que, no caso dos Procuradores Federais, a quem se destinará 

grande parte da verba decorrente do encargo legal, existe subjacente vínculo 

funcional destes com a Administração Pública, junto à qual, sob regime 

remuneratório, exercem seu trabalho de defesa dos interesses do Fisco. Noutros 

termos: a verba decorrente do encargo legal, em verdade, não se constitui em sua 

primária e exclusiva fonte alimentar.

Convém relembrar a origem legislativa do examinado encargo legal – 

criado para que os procuradores tivessem participação (Decreto-Lei 200/1967, 

art. 104, V) no resultado pecuniário auferido nas execuções fi scais.

Assim, em razão de fi dedignidade aos conceitos legais, inadequado seria o 

tratamento do encargo legal em pé de igualdade com “honorários” percebidos 

por advogados autônomos da iniciativa privada, estes sim profi ssionais liberais 

autônomos e dependentes, para o seu sustento, da verba advocatícia derivada 

de sua prestação de serviços, a justifi car seu posicionamento no topo do rol de 

credores da massa falida: por possuírem estrito caráter alimentar.

Uma outra observação importante é a de que, no representativo de 

controvérsia REsp 1.143.320/RS (Rel. Ministro Luiz Fux), mencionado pela em. 

Ministra Regina Helena Costa em seu voto-vista, a questão jurídica e o suporte 

fático não se mostram coincidentes com os dos presentes autos. Realmente, 

do sítio eletrônico do STJ, extrai-se que a questio ali submetida a julgamento 

versou sobre os seguintes pontos: “(i) possibilidade de o juiz decretar de ofício 

a extinção do feito ‘com’ resolução de mérito, ao fundamento de que a adesão 
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do devedor à programa de parcelamento caracterizaria renúncia do direito sobre 

o qual se fundam os embargos à execução; e (ii) a condenação do embargante 

ao pagamento de honorários advocatícios, a despeito do encargo legal de 20% 

previsto no Decreto-Lei 1.025/69”. O suporte fático desses autos radicava sobre 

contribuinte que desistira de embargos à execução fi scal em razão de adesão 

a parcelamento, pedindo para não ser condenado a arcar com honorários de 

sucumbência, ao argumento de que, no montante incluído no parcelamento, já 

constava o encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69.

Já no caso ora em julgamento, está-se diante de processo falimentar, no 

qual se discute em que nível do quadro geral de credores deve ser enquadrado 

o encargo legal antes mencionado, isso tudo no âmbito de execução fi scal em 

curso, sem o predicado do parcelamento.

Com a devida vênia, conceder ao encargo legal, de que aqui se cuida, status 

exclusivamente alimentar, guindando-o ao topo da ordem legal de credores, salvo 

melhor juízo, equivaleria a conferir a essa parcela relevância maior do que aquela 

concernente ao próprio crédito tributário a que atrelado, o qual, como se sabe, 

ocupa nível hierarquicamente inferior (art. 83, III, da Lei 11.101/2005). Não se 

pode, ademais, esquecer que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, em 

seu especial apelo, postula o enquadramento do encargo legal no inciso III do 

art. 83, sem advogar tese em torno de sua eventual natureza alimentar.

Em suma, renovando respeitosas vênias ao entendimento explicitado pela 

il. Ministra Regina Helena Costa, ratifi co o voto que anteriormente proferi, ou 

seja, no sentido de se classifi car o encargo legal do Decreto-Lei n. 1.025/1969 

no patamar dos créditos subquirografários (art. 83, VII, da Lei n. 11.101/2005).

RECURSO ESPECIAL N. 1.624.297-RS (2016/0233973-4)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Pittol Calçados e Confecções Ltda

Advogados: Raphael dos Santos Bigaton - SC016924

Fernanda Roberta Signor Dilda e outro(s) - SC035972

Interes.: Ministério Público Federal
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EMENTA

Tributário. Recurso especial repetitivo. Código de Processo Civil 

de 2015. Aplicabilidade. Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - CPRB. Lei n. 12.546/11. Inclusão do ICMS na base de 

cálculo. Impossibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal 

e desta Corte. Julgamento submetido à sistemática do art. 1.036 e 

seguintes do CPC/15.

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. Aplica-se, no 

caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II – Os valores de ICMS não integram a base de cálculo da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, prevista 

na Lei n. 12.546/11. Precedentes.

III – Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão 

submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/15.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, prosseguindo no julgamento, por unanimidade, negar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria (voto-vista), Francisco Falcão, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, 

Assusete Magalhães e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 10 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 26.4.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do 
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, no julgamento de 

apelação, assim ementado (fl . 166e):

Tributário. Mandado de segurança. Contribuição previdenciária. Art. 7º da Lei 

n. 12.546, de 2011. Base de cálculo. ICMS. Exclusão. Possibilidade. Compensação.

1. Os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo 

de tributo que incida sobre aquelas grandezas, tal como ocorre no caso da 

contribuição substitutiva prevista no art. 7º da Lei n. 12.546/2011.

2. Em se tratando do recolhimento indevido de contribuição instituída a título 

de substituição de contribuição previdenciária, fi ca afastada a aplicação do art. 74 

da Lei n. 9.430, de 1996, podendo a compensação tributária se dar somente com 

contribuições previdenciárias.

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

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

– Arts. 7º, 8º e 9º, § 7º, IV da Lei n. 12.546/11 – “A base de cálculo da 

contribuição substitutiva sob comento é, portanto, como se extrai dos transcritos 

arts. 7º e 8º da Lei n. 12.546/11, a receita bruta das empresas abrangidas pela 

política de desoneração. E, embora, não diga quais parcelas integram a receita 

bruta, a referida lei cuida, no caput dos já mencionados arts. 7º e 8º, de excluir as 

vendas canceladas e os descontos incondicionais, além de, no art. 9º, estabelecer 

algumas balizas para a defi nição da receita bruta, dentre as quais se encontra 

a exclusão do ICMS, mas apenas ‘quando cobrado pelo vendedor dos bens ou 

prestador dos serviços na condição de substituto tributário’ (§ 7º, IV). [...] O 

ICMS cobrado, diferentemente do IPI, está incluído no valor total da nota 

fi scal de venda, compondo o preço da mercadoria ou do serviço, de modo que 

integra, indiscutivelmente, a receita bruta. O ICMS, como sabido, incide sobre 

si próprio, ou seja, é um imposto cobrado ‘por dentro’” (fl s. 191/192e e 197e).

Com contrarrazões (fl s. 248/251e), o recurso foi admitido (fl . 258e).

O Ministério Público Federal manifestou-se, inicialmente, às fl s. 280/284e, 

“[...] pelo prosseguimento do trâmite processual, deixando de enfrentar a 

questão de mérito do recurso”.

Preenchidos os pressupostos formais e materiais de admissibilidade, propus 

a submissão do presente recurso, juntamente com os REsps n. 1.629.001/

SC e 1.638.772/SC, a julgamento pela sistemática repetitiva, prevista no art. 

1.036 e seguintes do CPC/15, tendo sido acolhida a proposta pela 1ª Seção, 

por unanimidade, com determinação para suspender a tramitação de todos os 
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processos pendentes, individuais ou coletivos, no território nacional, inclusive 

nos juizados especiais (fl s. 288/293e).

Expedidas as comunicações e intimações pertinentes (fl s. 296e e 312/327e), 

transcorreu in albis o prazo para manifestações (fl . 328e).

Com nova vista dos autos, nos termos do art. 256-M, do RISTJ, o 

Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial (fl s. 

301/311e).

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.

I. Da admissibilidade do recurso especial

Os requisitos formais e materiais de admissibilidade foram oportunamente 

examinados quando da afetação do recurso, nos seguintes termos (fl . 291e):

Inicialmente, consigno que as questões federais debatidas encontram-se 

satisfatoriamente prequestionadas. Ademais, o Recurso Especial acha-se hígido 

para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e 

ausentes questões prejudiciais e/ou preliminares a serem examinadas.

Convém assinalar, outrossim, que o exame da pretensão veiculada no Recurso 

Especial não demanda reexame fático-probatório, porquanto todos os aspectos 

factuais e processuais estão clara e suficientemente delineados no acórdão 

recorrido.

Do mesmo modo, anote-se que o acórdão impugnado dirimiu a controvérsia 

baseada em fundamentos infraconstitucionais sufi cientes.

II. Delimitação do tema, disciplina normativa e natureza da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

A questão controvertida diz com a inclusão de valores de ICMS na base de 

cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, instituída pela 

Medida Provisória n. 540/11, mais tarde convertida na atual Lei n. 12.546/11, a 
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qual sofreu sucessivas alterações introduzidas pelas Leis n. 12.715/12, 12.794/13, 

13.043/14, frutos da conversão, respectivamente, das Medidas Provisórias n. 

563/12, 582/12 e 651/14, além da promovida pela Lei n. 12.844/13.

Inicialmente prevista para perdurar até 31.12.2014, a contribuição em tela 

foi prorrogada até que, a partir do advento da aludida MP n. 651/14, tornou-se 

defi nitiva.

Posteriormente, as Leis n. 13.161/15 e 13.670/18 implementaram 

modifi cações nos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.546/11, dispositivos pertinentes à 

discussão, cujas redações atuais dispõem:

Art. 7º. Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da 

receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do 

art. 22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei n. 13.670, de 

2018)

[...]

Art. 7º-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7º 

será de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas 

de call center referidas no inciso I, que contribuirão à alíquota de 3% (três por 

cento), e para as empresas identifi cadas nos incisos III, V e VI, todos do caput do 

art. 7º, que contribuição à alíquota de 2% (dois por cento). (Redação dada pela Lei 

n. 13.202, de 2015)

Art. 8º Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da receita 

bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, 

em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da 

Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei n. 13.670, de 2018)

[...]

VI - as empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de 

que trata a Lei n. 10.610, de 20 de dezembro de 2002, enquadradas nas classes 

1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4 da CNAE 

2.0; (Incluído pela Lei n. 13.670, de 2018)

[...]

VIII - as empresas que fabriquem os produtos classifi cados na TIPI nos códigos: 

(Incluído pela Lei n. 13.670, de 2018)

[...]

IX - as empresas de transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 

4930-2 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei n. 13.670, de 2018) (destaquei)
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Quanto à base de cálculo, assim estabelece o art. 9º, § 7º, do mesmo diploma 

legal, não alcançado pelas mais recentes modifi cações legislativas:

Art. 9º. [...]

[...]

§ 7º. Para efeito da determinação da base de cálculo, podem ser excluídos da 

receita bruta: (Incluído pela Lei n. 12.715, de 2012)

I – as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Incluído 

pela Lei n. 12.715, de 2012)

II – (Vetado); (Incluído pela Lei n. 12.715, de 2012)

III – o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, se incluído na receita bruta; 

e (Incluído pela Lei n. 12.715, de 2012)

IV – o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos 

serviços na condição de substituto tributário. (destaquei)

Em breve contextualização, tem-se que a Medida Provisória n. 540/11 

normatizou um amplo espectro de providências legislativas, denominado 

“Plano Brasil Maior”, consistente num conjunto de medidas fi scais destinadas 

a estimular o desenvolvimento e a promover o reaquecimento da economia 

nacional, ainda sob os efeitos da crise econômica global de 2008.

Dentre as providências adotadas, incluiu-se a redução de encargos sobre a 

mão de obra, por intermédio de diminuição de alíquotas, abrangendo empresas 

de diversos segmentos, como o de tecnologia da informação e comunicação, 

navegação, hoteleiro, transporte aéreo, dentre outros, previstos na Lei n. 

12.546/11 e no Decreto n. 7.828/12.

Coube especifi camente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - CPRB o papel de instrumento da implementação dessa política 

voltada à desoneração da folha de salários, substituindo “[...] pela receita bruta a 

remuneração paga aos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais 

contratados, como base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelas 

empresas que atuem nos setores contemplados”, conforme explicitado na 

Exposição de Motivos da mencionada medida provisória.

Isso porque, ainda de acordo com a justifi cativa legislativa:

Nos últimos anos, em virtude da busca pela redução do custo da mão de 

obra, as empresas passaram a substituir os seus funcionários empregados pela 
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prestação de serviços realizada por empresas subcontratadas ou terceirizadas. 

Muitas vezes, as empresas subcontratadas são compostas por uma única pessoa, 

evidenciando que se trata apenas de uma máscara para afastar a relação de 

trabalho.

Em virtude dessa nova relação contratual, os trabalhadores ficam sem os 

direitos sociais do trabalho (férias, 13º salário, seguro desemprego, hora extra, 

etc.), pois se trata de uma relação jurídica entre iguais (empresa-empresa) e não 

entre trabalhador e empresa. Essa prática deixa os trabalhadores sem qualquer 

proteção social e permite que as empresas reduzam os gastos com encargos 

sociais.

Apesar da melhora do cenário econômico após a crise de 2008/2009, as 

empresas que prestam serviços de tecnologia da informação - TI e tecnologia 

da informação e comunicação - TIC, bem como as indústrias moveleiras, de 

confecções e de artefatos de couro têm enfrentado maiores difi culdades em 

retomar seu nível de atividade. Nesse contexto, a medida proposta favorece a 

recuperação do setor, bem como incentiva a implantação e a modernização de 

empresas com redução dos custos de produção.

A importância e a urgência da medida são facilmente percebidas em razão do 

planejamento tributário nocivo que tem ocorrido mediante a constituição de pessoas 

jurídicas de fachada com o único objetivo de reduzir a carga tributária, prática que 

tem conduzido a uma crescente precarização das relações de trabalho; bem 

como, em razão do risco de estagnação na produção industrial e na prestação de 

serviços nos setores contemplados. (destaquei)

III. A Posição Fazendária

A Fazenda Nacional opõe-se à pretensão de excluir-se o ICMS da base 

de cálculo da CPRB, essencialmente porque: i) consistindo o valor do imposto 

estadual custo que integra o preço, deve compor a receita bruta, base de cálculo 

da contribuição; ii) é irrelevante o fato de o ICMS ser destinado aos cofres 

públicos estaduais; e iii) a Lei n. 12.546/11 exclui da base de cálculo o montante 

do ICMS apenas nas hipóteses nas quais o vendedor dos bens ou o prestador de 

serviços seja substituto tributário.

IV. Impossibilidade de incluir-se o ICMS na base de cálculo da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

De início, oportuno remarcar que, hodiernamente, despontam no cenário 

das questões tributárias preocupantes discussões tendentes a legitimar o 

alargamento de bases de cálculo por intermédio da inclusão de outros tributos, 
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isto é, a situação denominada tributo sobre tributo, tal como a da inserção do 

ICMS na base cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

No ponto, convém reavivar, conforme lição de Geraldo Ataliba, que “a 

base imponível é a dimensão do aspecto material da hipótese de incidência”, 

e, assim, “enquanto aspecto da hipótese de incidência, a base imponível é um 

conceito-legal, a que fi ca preso o intérprete”, e sua mensuração “só pode ser 

feita de acordo com o critério normativo que na base de cálculo (legal) se adota” 

(Hipótese de Incidência Tributária. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016, pp. 108 e 

110).

A base de cálculo, inquestionavelmente, haverá sempre de guardar 

pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos 

estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida 

na hipótese de incidência.

A esse respeito, já advertia, há muito, Alfredo Augusto Becker:

O critério de investigação da natureza jurídica do tributo que se demonstrará 

ser o único verdadeiramente objetivo e jurídico, parte da base de cálculo para 

chegar ao conceito do tributo. Este só poderá ter uma única base de cálculo. A 

sua conversão em cifra é que poderá variar de método: ou peso e/ou medida e/

ou valor. Quando o método é o do valor, surge facilmente o perigo de se procurar 

atingir este valor mediante a valorização de outro elemento que consistirá, 

logicamente, outra base de cálculo e com isto, ipso facto, desvirtuou-se o 

pretendido gênero jurídico do tributo. [...].

(Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 339 - destaquei).

Isso considerado, tem-se que a base imponível da contribuição em tela, 

como apontado, é a receita bruta, assim defi nida por Geraldo Ataliba:

O conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada. Entrada é todo 

o dinheiro que ingressa nos cofres de uma entidade. Nem toda entrada é uma 

receita. Receita é a entrada que passa a pertencer à entidade. Assim, só se 

considera receita o ingresso de dinheiro que venha a integrar o patrimônio 

da entidade que o recebe. As receitas devem ser escrituradas separadamente 

das meras entradas. É que estas não pertencem à entidade que as recebe. Têm 

caráter eminentemente transitório. Ingressam a título provisório, para saírem, com 

destinação certa, em breve lapso de tempo.

(Estudos e Pareceres de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, 

vol. 1, p. 85 - destaquei).
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Cumpre recordar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente caso, 

que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral, o 

RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas 

bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário 

da Corte, por maioria, que o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do 

contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino fi nal são os cofres 

públicos, conforme acórdão assim ementado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Exclusão do ICMS na base de 

cálculo do PIS e COFINS. Defi nição de faturamento. Apuração escritural do ICMS e 

regime de não cumulatividade. Recurso provido. 1. Inviável a apuração do ICMS 

tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se 

o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês 

a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total 

de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou 

escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade 

aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição 

da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 

3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a 

escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele 

na defi nição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O 

ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o 

art. 3º, § 2º, inc. I, in fi ne, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas 

contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve 

ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente 

do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica 

das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da 

contribuição ao PIS e da COFINS.

(STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 

15/03/2017, DJe 29/09/2017).

Portanto, à acepção de receita atrela-se o requisito da defi nitividade, motivo 

pelo qual, consoante pontuado pelo Ministro Marco Aurélio no voto proferido, 

“[...] o contribuinte não fatura e não tem, como receita bruta, tributo, ou seja, o 

ICMS”.

Antes de acompanhar, no mérito, o entendimento sustentado pela Ministra 

Relatora, o Ministro Celso de Mello, em seu voto, ressaltou, preliminarmente, a 

importância de proceder-se à interpretação do Direito Tributário pela essência 

dos institutos e princípios que lhes são próprios, rechaçando a interpretação 

econômica, nos seguintes termos:
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Veja-se, pois, que, para efeito de definição e identificação do conteúdo e 

alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, o Código Tributário 

Nacional, em seu art. 110, “faz prevalecer o império do Direito Privado – Civil 

ou Comercial (...)” (ALIOMAR BALEEIRO, “Direito Tributário Brasileiro”, p. 687, 

item n. 2, atualizada pela Professora MISABEL ABREU MACHADO DERZI, 11ª ed., 

1999, Forense – grifei), razão pela qual esta Suprema Corte, para fi ns jurídico-

tributários, não pode recusar a defi nição que aos institutos é dada pelo direito 

privado, sem que isso envolva interpretação da Constituição conforme as leis, sob 

pena de prestigiar-se, no tema, a interpretação econômica do direito tributário, 

em detrimento do postulado da tipicidade, que representa, no contexto de nosso 

sistema normativo, projeção natural e necessária do princípio constitucional 

da reserva de lei em sentido formal, consoante adverte autorizado magistério 

doutrinário (GILBERTO DE ULHÔA CANTO, “in” Caderno de Pesquisas Tributárias 

n. 13/493, 1989, Resenha Tributária; GABRIEL LACERDA TROIANELLI, “O ISS sobre a 

Locação de Bens Móveis”, “in” Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 28/7-11, 

8-9). (destaques do original)

Por conseguinte, a posição defendida pela Recorrente conflita com o 

entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, antagônico à formulação 

conceitual de receita por ela adotada.

Note-se que, pela lógica do raciocínio abraçada no precedente vinculante, 

a inclusão do ICMS na base de cálculo de contribuição instituída no contexto de 

incentivo fi scal, não teria, com ainda mais razão, o condão de integrar a base de 

cálculo de outro tributo, como quer a União em relação à CPRB, porque, uma 

vez mais, não representa receita do contribuinte.

Aliás, assinale-se que o Supremo Tribunal Federal já expandiu o 

posicionamento fi rmado no RE n. 574.706/PR para as demandas envolvendo a 

inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, como estampa o seguinte julgado:

Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária substitutiva. 

Base de cálculo. Não inclusão do valor relativo ao ICMS. Entendimento firmado 

com base em orientação que o Plenário do Supremo Tribunal Federal proclamou 

na apreciação do RE 574.706-RG/PR. Possibilidade de julgamento imediato pelo 

relator de idêntica controvérsia independentemente da publicação ou do trânsito 

em julgado do acórdão proferido no “leading case”. Sucumbência recursal (CPC, 

art. 85, § 11). Não decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação 

em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 

512/STF e Lei n. 12.016/2009, art. 25). Agravo interno improvido.

(STF, RE 1.089.337/PB AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 

em 27/04/2018, DJe 14/05/2018).
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Em idêntico sentido: STF, RE 1.015.285/RS AgR, 2ª T., Rel. Min. Celso 

de Mello, DJe 17.08.2018; RE 1.098.816/SC AgR, 2ª T., Rel. Min. Celso de 

Mello, DJe 31.07.2018.

Na mesma linha, decisões monocráticas exaradas por diversos Ministros 

daquela Corte: RE n. 1.124.717/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.09.2018; 

RE 1.045.941/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.09.2018; RE n. 1.112.546/

RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.04.2018; RE 1.066.786/SP, Rel. 

Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.09.2017; ARE n. 1.038.323/SP, Rel. Min. 

Roberto Barroso, DJe 26.06.2017; RE n. 943.804/RS, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 

04.05.2017; RE 1.021.180/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2017; RE 

967.623/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.11.2016; RE n. 954.015/RS, Rel. Min. 

Teori Zavascki, DJe 08.08.2016.

Neste Superior Tribunal, ambas as Turmas de Direito Público adotam as 

razões de decidir esposadas no RE n. 574.706/PR para afastar a pretensão de 

alargar a base de cálculo da CPRB mediante a inserção de valores de ICMS, 

como o demonstram os seguintes precedentes:

Tributário. Recurso especial. ICMS. Não inclusão na base de cálculo da 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Posicionamento do 

STF, em repercussão geral, afi rmando a não inclusão do ICMS da base cálculo 

do PIS/COFINS, por se tratar de valor que não se incorpora ao patrimônio do 

contribuinte (RE 574.706/PR). Ratio decidendi que se aplica ao caso em exame. 

Matriz argumentativa acolhida pelo eminente Ministro Dias Toff oli no RE 943.804, 

julgado em 20.4.2017, publicado no Diário Eletrônico DJe-093. Recurso especial 

do contribuinte provido para excluir o ICMS da base da cálculo da CPRB.

1. Na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando 

o RE 574.706/PR, em regime de repercussão geral, sendo Relatora a douta Ministra 

Cármen Lúcia, afi rmou que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora 

ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo 

do PIS/COFINS, contribuições destinadas ao fi nanciamento da Seguridade Social.

2. A lógica adotada naquele julgamento do STF se aplica, em tudo e por tudo, na 

solução do caso sob exame, porquanto aqui se trata de matéria jurídica idêntica, 

também redutível àquela mesma constatação de sua não integração ao patrimônio 

do contribuinte. Desse modo, mutatis mutandis, aplica-se aquela diretriz de 

repercussão do STF ao caso dos autos, pois, igualmente, se está diante de tributação 

que faz incluir o ICMS, que efetivamente não adere ao patrimônio do Contribuinte, na 

apuração base de cálculo da CPRB.

3. Reporta-se a vetusta hermenêutica que manda aplicar a mesma solução 

jurídica a situações controversas idênticas, recomendação remontante aos 
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juristas medievais, fortemente infl uenciados pela lógica aristotélica-tomista, que 

forneceu a base teórica e argumentativa da doutrina positivista do Direito, na sua 

fase de maior vinculação ou adstricção aos fundamentos das leis naturais.

4. Anote-se que, no julgamento do RE 943.804, o seu Relator, o douto Ministro 

Dias Toff oli, adotou solução semelhante, ao determinar a devolução dos autos 

ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral acima 

apontada precisamente a um caso de CPRB (DJe-093, 4.5.2017), ou seja, uma 

situação rigorosamente igual a esta que porá se examina.

5. Recurso Especial do contribuinte provido.

(REsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017 - destaquei).

Tributário. Recurso especial. Código de Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. 

Ofensa ao art. 535 do CPC/73. Inocorrência. Contribuição Previdenciária sobre 

a Receita Bruta - CPRB. Lei n. 12.546/11. Inclusão do ICMS na base de cálculo. 

Ilegalidade. Receita bruta não caracterizada. Aplicação da ratio decidendi do RE n. 

574.706/PR, julgado em repercussão geral pelo STF. Precedente.

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. Aplica-se, no caso, o Código de Processo 

Civil de 1973.

II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas 

com fundamentos sufi cientes, mediante apreciação da disciplina normativa e 

cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de 

omissão, contradição ou obscuridade.

III - Os valores relativos ao ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, prevista na Lei n. 12.546/11, porquanto 

não se incorporam ao patrimônio do contribuinte, é dizer, não caracterizam receita 

bruta, em observância à axiologia das razões de decidir do RE n. 574.706/PR, julgado 

em repercussão geral pelo STF, no qual foi proclamada a inconstitucionalidade do 

ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Precedente.

IV - Recurso especial desprovido.

(REsp 1.568.493/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/03/2018, 

DJe 23/03/2018 - destaquei).

Processual Civil e Tributário. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

- CPRB. Lei 12.546/2011. Inclusão do ICMS na base de cálculo. Ilegalidade. Receita 

bruta não caracterizada. Aplicação da ratio decidendi do Recurso Extraordinário 

574.706/PR, julgado em repercussão geral pelo STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 

574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, concluiu que o valor arrecadado 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 311

a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, 

não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.

2. Na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STJ realinhou 

seu posicionamento para reconhecer que o ICMS não integra a base de cálculo da 

contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes: AgInt no REsp 1.609.669/RJ, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.4.2018; EDcl no Ag 1.330.432/

DF, Rel. Min. Sérgio Kulina, Primeira Turma, DJe 27.3.2018; REsp 1.487.421/MG, Rel. 

Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.3.2018.

3. Nada obstante a controvérsia dos autos – se o ICMS integra a base de cálculo 

da contribuição previdenciária dos arts. 7º e 8º da Lei 12.456/2011 – se distinga da 

tratada no Tema 69 da repercussão geral, o STF e o STJ entendem ser similar o debate. 

Nesse sentido: RE 1.017.483/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.2.2017; EDcl no AgInt 

no REsp 1.651.857/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.4.2018; REsp 

1.568.493/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23.3.2018.

4. In casu, observa-se que a posição adotada pelo STJ não se harmoniza com a 

orientação fi rmada pelo STF, razão pela qual se justifi ca, em juízo de retratação, a 

modifi cação do julgado para equiparar-se com o decidido pela Suprema Corte.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.650.491/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 16/08/2018, DJe 26/11/2018 - destaquei).

Tributário e Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Incidência 

do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva, prevista 

na Lei 12.546/2011. Julgamento pelo STF, em regime de repercussão geral. 

RE 574.706/PR. Juízo de retratação. Art. 1.040, II, do CPC/2015. Agravo interno 

provido, em juízo de retratação, para negar provimento ao recurso especial da 

Fazenda Nacional, quanto ao tema objeto da repercussão geral.

I. Agravo interno aviado contra decisão que deu provimento ao Recurso 

Especial interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão que, negando 

provimento à Apelação e à Remessa Oficial, havia mantido a sentença que 

concedera o Mandado de Segurança.

II. A Segunda Turma do STJ, considerando a jurisprudência pacífi ca da Corte, 

quando do julgamento do Recurso Especial interposto, no sentido da incidência 

do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva, prevista 

na Lei 12.546/2011, negou provimento ao Agravo interno do contribuinte.

III. Entretanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 574.706/PR, sob o regime da repercussão geral, fi rmou a tese de que “o 

ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (STF, 

RE 574.706/PR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 02/10/2017), 

porquanto o valor arrecadado, a título de ICMS, não se incorpora ao patrimônio 

do contribuinte, e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da 
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COFINS, contribuições destinadas ao fi nanciamento da Seguridade Social. Diante 

da nova orientação da Suprema Corte, o STJ realinhou o seu posicionamento (STJ, 

REsp 1.100.739/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 08/03/2018; 

AgInt no AgInt no AgRg no AREsp 392.924/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 06/03/2018). Mutatis mutandis, a mesma 

lógica deve ser aplicada para a contribuição previdenciária substitutiva, prevista 

nos arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011, em razão da identidade do fato gerador (receita 

bruta). Com efeito, “os valores relativos ao ICMS não integram a base de cálculo 

da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, prevista na Lei 

n. 12.546/11, porquanto não se incorporam ao patrimônio do contribuinte, é 

dizer, não caracterizam receita bruta, em observância à axiologia das razões 

de decidir do RE n. 574.706/PR, julgado em repercussão geral pelo STF, no qual 

foi proclamada a inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do PIS e 

da COFINS” (STJ, REsp 1.568.493/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe de 23/03/2018). Em igual sentido: STJ, REsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 01/12/2017.

IV. Nesse contexto, retornaram os autos – por determinação da Vice-Presidência 

do STJ, para fi ns do disposto no art. 1.040, II, do CPC/2015 –, em face do aludido 

julgado do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.

V. Agravo interno provido, para, em juízo de retratação, previsto no art. 1.040, 

II, do CPC/2015, negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(AgInt no REsp 1.592.338/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018 - destaquei).

Assinale-se, por oportuno, que, no período compreendido entre a 

instituição da contribuição pela MP n. 540, de 03.08.2011, e 30.11.2015, o 

regime de tributação, pela receita bruta, das pessoas jurídicas especifi cadas, foi 

impositivo, a comprová-lo os termos claramente imperativos empregados nos 

arts. 7º e 8º dos sucessivos diplomas legais disciplinadores (cf. “a contribuição 

devida pelas empresas [...] incidirá”; “contribuirão sobre a receita bruta [...]”).

Com efeito, a opção pelo regime de tributação sobre a folha de salário 

ou sobre a receita bruta foi franqueada aos contribuintes somente a partir de 

1º.12.2015, pela Lei n. 13.161/15 (arts. 1º e 7º, I), ao prever que as empresas, 

cujas atividades foram contempladas, poderiam contribuir sobre o valor da receita 

bruta, diretriz mantida na Lei n. 13.670/18, a qual estendeu a prerrogativa até 

31.12.2020.

Conquanto atualmente eletiva a sistemática de tributação, tal faculdade não 

elide os fundamentos do apontado precedente judicial de aplicação obrigatória, 

segundo os quais, como mencionado, os valores correspondentes ao ICMS são 
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ingressos transitórios, que não constituem faturamento ou receita da empresa, 

estranhos, portanto, ao critério normativo defi nidor da composição da base de 

cálculo das contribuições.

Noutro vértice, não bastasse a impossibilidade de incluir o ICMS na 

base de cálculo da CPRB, esta, ainda assim, não estaria adstrita à hipótese de 

substituição tributária, como defende a Fazenda Nacional

De fato, tal entendimento ressente-se de previsão legal específi ca.

Isso porque, para o Fisco, a lei, ao prever a não inclusão do ICMS na 

base de cálculo da CPRB para o substituto tributário, estaria a autorizar, 

automaticamente, a sua inclusão em todas as demais hipóteses, em interpretação 

equivocada, com a devida vênia, que olvida a necessidade de norma expressa para 

a fi xação da base de cálculo, em consonância com o princípio da legalidade 

tributária (arts. 150, I, CR, e 97, IV, do CTN).

A rigor, portanto, mesmo em se tratando de substituição tributária, revela-

se duplamente inviável a inclusão do tributo estadual na base de cálculo da 

contribuição em foco, quer pela ausência da materialidade da hipótese de 

incidência (receita bruta), quer pela previsão legal nesse sentido (art. 9º, § 7º, da 

Lei n. 12.546/11).

V. Proposição da tese a ser fi rmada

Diante do exposto, propõe-se a seguinte tese para efeito dos arts. 1.036 do 

CPC/15 e 256-Q do RISTJ: os valores de ICMS não integram a base de cálculo 

da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, instituída pela 

Medida Provisória n. 540/2011, convertida na Lei n. 12.546/2011.

Ausentes os requisitos do art. 927, § 3º, do CPC/15, mostra-se 

desnecessária a modulação dos efeitos do presente julgamento.

VI. Solução do caso concreto (recurso especial da Fazenda Nacional)

Na origem, trata-se de ação mandamental mediante a qual se objetiva a 

concessão de segurança para “[...] declarar a inconstitucionalidade da ampliação 

da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, 

excluindo-se o ICMS da base de cálculo da referida exação, por violar direito 

líquido e certo da autora em submeter aos ditames da Constituição Federal” (fl . 

15e).
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A sentença denegou a segurança (fl s. 100/106e) e, interposta apelação pela 

empresa, foi provida pelo tribunal de origem, essencialmente sob os seguintes 

fundamentos (fl s. 162/163e):

Relativamente à base de cálculo do PIS/COFINS, a discussão não é nova e pode 

ser aplicada, analogicamente, no cálculo da contribuição previdenciária criada 

pela Lei 12.546/2011.

Nesse sentido, na sessão do dia 08/10/2014, o Pleno do Supremo Tribunal 

Federal, ao fi nalizar o julgamento do RE n. 240.785, de relatoria do Min. Marco 

Aurélio, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de 

cálculo da COFINS, por violação ao art. 195, inc. I, alínea ‘b’, da Constituição 

Federal, ao entendimento de que os valores referentes àquele tributo não têm 

natureza de faturamento.

[...]

Ainda que tal julgamento não tenha sido submetido ao regime de repercussão 

geral, tenho por bem adequar o entendimento à orientação nele contida, 

estendendo-o ao PIS e à contribuição ora em discussão.

Portanto, os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo 

de tributo que incida sobre aquelas grandezas, tal como ocorre no caso da 

contribuição substitutiva prevista no art. 7º da Lei n. 12.546/2011.

Dessarte, diante da tese fi xada e nos termos do art. 255, § 5º, do RISTJ, 

impõe-se a manutenção do acórdão recorrido.

No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos Enunciados 

Administrativos n. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte, 

depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do 

Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos 

à novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a 

necessidade de fi xação ou modifi cação dos ônus da sucumbência anteriormente 

distribuídos quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).

Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição 

de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fi xação de honorários 

recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de 

não conhecimento ou improvimento do recurso.

Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários 

recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), afi gura-se-me acertado o entendimento 

segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, 

o recurso, sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau 
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recursal, revelando-se indevida sua fi xação em agravo interno e embargos de 

declaração.

Registre-se que a possibilidade de fi xação de honorários recursais está 

condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias 

ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.

In casu, impossibilitada a majoração de tais honorários, nos termos do art. 

85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não houve anterior 

fi xação de verba honorária.

Posto isso, nego provimento ao recurso especial.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei n. 

12.016/09, e do verbete sumular n. 105/STJ.

Publicado o acórdão, determino a comunicação à Presidência do Superior 

Tribunal de Justiça, aos Ministros da Primeira Seção, bem como aos Tribunais 

Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Tributário. Contribuição sobre a receita bruta. Lei n. 

12.546/2011. Base de cálculo. Inclusão do ICMS. Impossibilidade. 

Tese firmada pelo STF em repercussão geral. Questão jurídica 

semelhante. Aplicabilidade.

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Os presentes autos versam acerca da 

seguinte questão de direito controvertida: “possibilidade de inclusão do ICMS 

na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, 

instituída pela MP n. 540/2011, convertida na Lei n. 12.546/2011”.

A em. Min. Regina Helena propõe entendimento pela não inclusão do 

ICMS na base de cálculo da Contribuição Social sobre a Receita Bruta da Lei n. 

12.546/2011, citando, por “estreita semelhança axiológica”, a tese desenvolvida 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR: O ICMS não compõe a 

base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.

Nos termos do voto de Sua Excelência e à luz da doutrina de Geraldo 

Ataliba, o ICMS, por não poder ser qualifi cado como receita do contribuinte, 

não pode compor a receita bruta, base de cálculo da contribuição ora em análise.
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Como assinalado pela relatora, o STF já reconheceu a extensão do 

entendimento fi rmado no RE 574.706/PR à Contribuição sobre a Receita 

Bruta da Lei n. 12.546/2011:

Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária substitutiva. 

Base de cálculo. Não inclusão do valor relativo ao ICMS. Entendimento fi rmado 

com base em orientação que o Plenário do Supremo Tribunal Federal proclamou 

na apreciação do RE 574.706-RG/PR. Possibilidade de julgamento imediato pelo 

relator de idêntica controvérsia independentemente da publicação ou do trânsito 

em julgado do acórdão proferido no “leading case”. Sucumbência recursal (CPC, 

art. 85, § 11). Não decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação 

em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 

512/STF e Lei n. 12.016/2009, art. 25). Agravo interno improvido.

(RE 1.089.337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julg. 27/04/2018, 

pub. 15/05/2018, DJe-093) (Grifos acrescidos).

No caso específi co, concordo com os fundamentos bem lançados pela em. 

Ministra relatora, razão pela qual acompanho seu voto.

Contudo, quero destacar que a controvérsia atinente à base de cálculo 

da Contribuição sobre a Receita Bruta, especifi camente, autoriza a mesma 

conclusão do julgado do Supremo Tribunal Federal, pois, ao fi nal, a controvérsia 

em ambos os casos passa pelo conceito de receita. Assim, em havendo precedente 

obrigatório do STF e tratando-se de questões jurídicas semelhantes, não há 

falar em eventual violação do art. 97 da CF/1988.

Aliás, esse é o entendimento do Pretório Excelso:

[...] a obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária 

quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional 

discutida. Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em 

julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade 

absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente 

(STF, RE 571.968 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 

22/05/2012, DJe-109).

[...] Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de 

jurisprudência fi rmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, 

não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais 

resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, 

sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se 

entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (254): 95-319, abril/junho 2019 317

lhe são peculiares e a orientação fi rmada por esta Corte (STF, AI 607.616 AgR, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-185). (Grifos 

acrescidos).

De fato, “incumbe ao Supremo Tribunal Federal defi nir o alcance dos 

vocábulos ‘receita’ e ‘faturamento’ contidos na Constituição Federal” (RE 

592.616 RG, Rel. Min. Menezes Direito, julgado em 09/10/2008, DJe-202 - 

inclusão do ISSQN na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS; 

ainda pendente de julgamento).

Então, exercendo sua competência de intérprete da Constituição, o Supremo 

Tribunal Federal pode moldar conceitos expressos na lei em conformidade com 

o que entende ser a vontade do Poder Constituinte, sem, no entanto, atuar como 

legislador positivo. Porém, no âmbito infraconstitucional, salvo na hipótese de 

declaração de inconstitucionalidade ou em havendo precedente obrigatório 

do Plenário do STF, o Poder Judiciário não pode, tão somente por aplicação 

da analogia, decidir contrariamente ao que dispõe a lei, sob pena de usurpação 

da função legislativa e violação da Súmula Vinculante 10 (“Viola a cláusula de 

reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal 

que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).

Faço essa anotação porque entendo que a repercussão geral julgada pelo 

STF não permite, no âmbito infraconstitucional, o entendimento automático 

de que um tributo não possa compor a base de cálculo de outro, ou que valores 

transitórios na contabilidade do contribuinte não podem ser nela computados.

Data venia, entendo que o precedente do STF não veicula regra que possa 

ser seguida quanto a outros tributos, caso inexistente a “semelhança axiológica” 

pontuada pela em. Min. Regina, pois o legislador, por força da discricionariedade 

técnica própria, tem, em tese, permissão para eleger os critérios pertinentes à 

base de cálculo dos tributos, como o fez no inciso I do § 1º do art. 13 da LC 

n. 87/1996 (Lei Kandir), na redação da LC n. 114/2002, no qual dispõe que 

o ICMS integra a base de cálculo do próprio imposto. Quanto a esse tema, a 

própria Constituição Federal assim determina, no art. 155, § 2º, XII, “i” (“cabe a 

lei complementar fi xar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto 

a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”).

Assim, deve-se frisar: não se pode afi rmar que a conclusão da Primeira 

Seção, neste julgamento, com base no já mencionado recurso extraordinário, 

sirva para legitimar, por si só, a exclusão do ICMS da base de cálculo de outros 

tributos.
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Deve haver ponderação específi ca, caso a caso, até porque o art. 150, § 6º, 

da Constituição Federal, ao exigir edição de lei específi ca para a redução de base 

de cálculo de impostos, taxas e contribuições, denota não ser extensível uma 

decisão judicial a respeito de um tributo a outro.

Com exceção daqueles (tributos) que, porventura, forem julgados 

inconstitucionais, por um ou outro motivo, não se pode, no âmbito do Poder 

Judiciário, desnaturar os conceitos defi nidos pelas leis tributárias, sob pena 

de esvaziar a base de cálculo eleita pelo Poder Legislativo, a qual, logo após o 

início de vigência da lei correlata, permite ao Estado proceder às mais diversas 

previsões orçamentárias com base em prognóstico da receita derivada do tributo.

É fato que a base de cálculo é uma fi cção jurídica que se apropria de 

conceitos afetos a áreas de outras ciências, como a contabilidade, e, ao ser 

defi nida no âmbito do Poder Legislativo, nem sempre é talhada com termos 

ou expressões técnico-conceituais precisas ou exatas. Contudo, na tarefa 

de interpretar a legislação infraconstitucional, não se pode ignorar que 

a hermenêutica exige uma interpretação que não só seja compatível com a 

Constituição, como também que extraia a maior efetividade da norma, conforme 

o fi m buscado pelo legislador. Digo isso a título de observação, uma vez que a 

aplicação irrestrita de teses fi rmadas em precedentes judiciais, sem ponderação 

a respeito da razoabilidade de sua adequação ao caso concreto, pode implicar 

a inefi ciência da equação matemática construída pela lei para a tributação de 

determinadas riquezas.

Vale anotar que a preocupação, mutatis mutandis, foi manifestada pelo em. 

Min. Gilmar Mendes no RE 240.785/MG:

Se adentrarmos por essa discussão, parece-me ser apenas um critério, depois 

vai determinar - isso, penso, já foi objeto até de outras discussões - como se 

aferir. Tanto é que, se formos fazer esse “distinguishing” constante, certamente, 

podemos esvaziar o conceito de faturamento.

Sei que a toda hora temos tentativas aqui e acolá, mas por que não excluirmos 

tais ou quais custos; por que não excluir tais ou quais despesas do conceito 

de faturamento. É preciso ver que isso, na verdade - embora o Ministro Eros 

Grau condene sempre quando mencionamos esta palavra -, diz respeito com a 

natureza deste tipo de tributo. Se trilharmos esse caminho, vamos descaracterizar 

essas chamadas contribuições sobre faturamento.

Esse é o meu temor.

[...]
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É para fi ns de cálculo tão-somente, uma técnica de tributação. Este é meu 

temor: que estejamos abrindo porta para dizer que daqui a pouco também - sei 

lá - custo de energia elétrica.

Ante o exposto, feitas as observações necessárias quanto à fundamentação 

adotada, acompanho o voto da em. Ministra relatora, tanto no que diz respeito à 

tese formulada quanto ao julgamento do caso concreto.

É como voto.

Nesse sentido: REsp 1.629.001/SC e REsp 1.638.772/SC.






