
P
U

B
L

IC
A

Ç
Ã

O
 O

F
IC

IA
L

Revista SUPERIOR 

TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA





VOLUME 255 - TOMO 1

ANO 31

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2019

Revista SUPERIOR 

TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA



Revista do Superior Tribunal de Justiça - n. 1 (set. 1989) -. Brasília : STJ, 1989 -.Periodicidade varia: 

Mensal, do n. 1 (set. 1989) ao n. 202 (jun. 2006), Trimestral a partir do n. 203 (jul/ago/set. 2006).

Repositório Ofi cial da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nome do editor varia: 

Superior Tribunal de Justiça/Editora Brasília Jurídica, set. 1989 a dez. 1998; Superior Tribunal 

de Justiça/Editora Consulex Ltda, jan. 1999 a dez. 2003; Superior Tribunal de Justiça/ Editora 

Brasília Jurídica, jan. 2004 a jun. 2006; Superior Tribunal de Justiça, jul/ago/set 2006-.

Disponível também em versão eletrônica:

https://ww2.stj.jus.br/web/revista/eletronica/publicacao/?aplicacao=revista.eletronica.

ISSN 0103-4286.

1. Direito, Brasil. 2. Jurisprudência, periódico, Brasil. I. Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

II. Título.

CDU 340.142 (81) (05)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Ministro Diretor da Revista

Diretor

Ministro Mauro Campbell Marques

Chefe de Gabinete

Fernanda Teotonia Vale Carvalho

Servidores

Gerson Prado da Silva

Hekelson Bitencourt Viana da Costa

Maria Angélica Neves Sant’Ana

Marilisa Gomes do Amaral

Técnico em Secretariado

Ruthe Wanessa Cardoso de Souza

Mensageiro

Francisco Rondinely Ferreira da Cruz

Superior Tribunal de Justiça

www.stj.jus.br, revista@stj.jus.br

Gabinete do Ministro Diretor da Revista

Setor de Administração Federal Sul, Quadra 6, Lote 1, 

Bloco C, 2º Andar, Sala C-243, Brasília-DF, 70095-900

Telefone (61) 3319-8055



MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Diretor

Revista SUPERIOR 

TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Plenário

Ministro João Otávio de Noronha (Presidente)

Ministra Maria Th ereza Rocha de Assis Moura (Vice-Presidente e Corregedora-Geral do CJF)

Ministro Felix Fischer 

Ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto

Ministra Fátima Nancy Andrighi

Ministra Laurita Hilário Vaz

Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins (Corregedor Nacional de Justiça)

Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin (Diretor-Geral da ENFAM)

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 

Ministro Jorge Mussi

Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes

Ministro Luis Felipe Salomão

Ministro Mauro Luiz Campbell Marques (Diretor da Revista)

Ministro Benedito Gonçalves

Ministro Raul Araújo Filho

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino

Ministra Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues

Ministro Antonio Carlos Ferreira

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva 

Ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior

Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi

Ministro Marco Aurélio Bellizze Oliveira (Ouvidor)

Ministra Assusete Dumont Reis Magalhães

Ministro Sérgio Luíz Kukina

Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro

Ministra Regina Helena Costa

Ministro Rogerio Schietti Machado Cruz

Ministro Nefi  Cordeiro

Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas

Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Ministro Joel Ilan Paciornik



CORTE ESPECIAL (Sessões às 1ª e 3ª quartas-feiras do mês)

Ministro João Otávio de Noronha (Presidente)

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Vice-Presidente)

Ministro Felix Fischer

Ministro Francisco Falcão

Ministra Nancy Andrighi

Ministra Laurita Vaz  

Ministro Humberto Martins

Ministro Herman Benjamin

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Ministro Jorge Mussi

Ministro Og Fernandes

Ministro Luis Felipe Salomão

Ministro Mauro Campbell Marques

Ministro Benedito Gonçalves

Ministro Raul Araújo

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino *

*Em substituição Min. Felix Fischer

PRIMEIRA SEÇÃO (Sessões às 2ª e 4ª quartas-feiras do mês)

Ministro Benedito Gonçalves (Presidente)

PRIMEIRA TURMA  (Sessões às terças-feiras e 1ª e 3ª quintas-feiras do mês)

Ministro Gurgel de Faria (Presidente)

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Ministro Benedito Gonçalves 

Ministro Sérgio Kukina

Ministra Regina Helena Costa 



SEGUNDA TURMA (Sessões às terças-feiras e 1ª e 3ª quintas-feiras do mês)

Ministro Francisco Falcão (Presidente)

Ministro Herman Benjamin

Ministro Og Fernandes

Ministro Mauro Campbell Marques

Ministra Assusete Magalhães

SEGUNDA SEÇÃO (Sessões às 2ª e 4ª quartas-feiras do mês)

Ministra Isabel Gallotti (Presidente)

TERCEIRA TURMA (Sessões às terças-feiras e 1ª e 3ª quintas-feiras do mês)

Ministro Moura Ribeiro (Presidente)

Ministra Nancy Andrighi 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Ministro Villas Bôas Cueva

Ministro Marco Aurélio Bellizze

    

QUARTA TURMA (Sessões às terças-feiras e 1ª e 3ª quintas-feiras do mês)

Ministro Marco Buzzi (Presidente)

Ministro Luis Felipe Salomão

Ministro Raul Araújo

Ministra Isabel Gallotti

Ministro Antonio Carlos Ferreira



TERCEIRA SEÇÃO (Sessões às 2ª e 4ª quartas-feiras do mês)

       

Ministro Nefi  Cordeiro  (Presidente)

QUINTA TURMA (Sessões às terças-feiras e 1ª e 3ª quintas-feiras do mês)

Ministro Ribeiro Dantas (Presidente)

Ministro Felix Fischer

Ministro Jorge Mussi

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 

Ministro Joel Ilan Paciornik

* Desembargador Convocado Leopoldo de Arruda Raposo - Em substituição Min. Felix Fischer

SEXTA TURMA (Sessões às terças-feiras e 1ª e 3ª quintas-feiras do mês)

Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Presidente)

Ministra Laurita Vaz

Ministro Sebastião Reis Júnior

Ministro Rogerio Schietti Cruz

Ministro Nefi  Cordeiro



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO

Ministro Marco Buzzi (Presidente)

Ministra Regina Helena Costa

Ministro Gurgel de Faria 

Ministro Ribeiro Dantas (Suplente)

COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO

Ministro Og Fernandes (Presidente)

Ministro Antonio Carlos Ferreira

Ministro Antonio Saldanha Palheiro 

Ministro Joel Ilan Paciornik (Suplente)

COMISSÃO DE REGIMENTO INTERNO

Ministro Mauro Campbell Marques (Presidente)

Ministra Isabel Gallotti

Ministro Sérgio Kukina

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Ministro Moura Ribeiro

Ministro Nefi  Cordeiro

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Ministro Felix Fischer (Presidente)

Ministro Benedito Gonçalves

Ministro Villas Bôas Cueva

Ministro Sebastião Reis Júnior

Ministro Marco Aurélio Bellizze

Ministro Gurgel de Faria

COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente)

Ministra Assusete Magalhães

Ministro Rogerio Schietti Cruz

Ministro Moura Ribeiro (Suplente)



CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Sessão à 1ª sexta-feira do mês)

Ministro João Otávio de Noronha (Presidente)

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Corregedora-Geral da Justiça Federal)

Membros Efetivos

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Ministra Isabel Gallotti

Ministro Antonio Carlos Ferreira

Membros Suplentes

Ministro Villas Bôas Cueva

Ministro Sebastião Reis Júnior

Ministro Marco Buzzi

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - 

ENFAM

Ministro Herman Benjamin (Diretor-Geral)

Ministro Og Fernandes (Vice-Diretor)

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Diretor do CEJ/CJF)

Ministro Luis Felipe Salomão

Ministro Mauro Campbell Marques

MEMBROS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ministro Jorge Mussi (Corregedor-Geral)

Ministro Og Fernandes (Efetivo)

Ministro Luis Felipe Salomão (1º Substituto)

Ministro Mauro Campbell Marques (2º Substituto)



SUMÁRIO

JURISPRUDÊNCIA

TOMO 1

CORTE ESPECIAL .................................................................................................................. 23

EREsp 1.121.138-RS - Rel. Min. Humberto Martins ..........................................25

Ação de Execução contra a Fazenda Pública - Ação Coletiva - Prescrição - 

Termo inicial - Súmula n.383-STF.

EREsp 1.281.594-SP - Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer ...................................73

Reparação civil - CC/2002, art. 206, § 3º, V - Prescrição trienal - Responsabilidade 

contratual - Responsabilidade extracontratual.

HDE 1.914-FR - Rel. Min. Benedito Gonçalves ................................................101

Sentença Arbitral Estrangeira - Homologação - Laudo Arbitral - Legalidade.

PRIMEIRA SEÇÃO ................................................................................................................ 115

AR 4.443-RS - Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria .........................................117

Ação rescisória - Não cabimento - Interpretação Jurisprudencial Controvertida 

- Súmula n.343-STF.

AR 5.916-RS - Rel. Min. Gurgel de Faria ...........................................................175

Ação rescisória - Defesa Preliminar - Ausência - Improbidade Administrativa - 

Nulidade Processual  - Não ocorrência.

AgInt nos EDv na Pet 11.801-MG - Rel. Min. Sérgio Kukina ...........................195

Embargos de Divergência - Descabimento - Recurso ordinário em Mandado de 

segurança.

EREsp 1.575.846-SC - Rel. Min. Og Fernandes ................................................202

Desapropriação indireta - Decreto de utilidade pública - Observância - Prazo 

prescricional - Termo inicial.



EREsp 1.605.554-PR - Rel. p/ acórdão Min. Assusete Magalhães .....................229

Pensão por Morte -  Revisão - Impossibilidade - Decadência - Ocorrência.

IAC 53.720-SP - Rel. Min. Sérgio Kukina ..........................................................268

Mandado de segurança - Não cabimento - Execução fi scal - Lei n.6.830/1980, 

art. 34.

PRIMEIRA TURMA ............................................................................................................... 317

AREsp 1.438.183-SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho ..........................319

Honorários advocatícios - Modifi cação - Alteração excepcional - Caráter irrisório 

- Execução fi scal.

REsp 1.365.600-RJ - Rel. Min. Regina Helena Costa ........................................327

Contrato administrativo - Anulação - Boa fé - Ocorrência - Princípio da 

legitimidade dos atos administrativos - Ressarcimento do contratado.

REsp 1.464.714-PR - Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves ........................358

Execução fiscal - Cadastro do Sistema Financeiro Nacional - Acesso - 

Possibilidade.

REsp 1.584.771-RS - Rel. Min. Regina Helena Costa........................................374

Auxílio-doença - Manutenção - Termo fi nal - Aposentadoria por invalidez - 

Requisitos - Ausência - Lei n. 8.213/1991, art. 15.

REsp 1.741.057-SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho .............................381

Benefício previdenciário - Ausência de coabitação - Renda mensal da família - 

Vulnerabilidade social.

SEGUNDA TURMA ............................................................................................................... 387

AREsp 1.342.583-MS - Rel. Min. Francisco Falcão ...........................................389

Ato de Improbidade Administrativa - Benefício Fiscal - Lei de Responsabilidade 

Fiscal - Violação - Lei n.8429/1992 Art. 10, Inciso VII.

RMS 55.732-PE - Rel. Min. Assusete Magalhães ..............................................399

Militar - Poder Discricionário -  Confi guração - Transferência ex offi  cio.

RMS 60.513-RO - Rel. Min. Mauro Campbell Marques ...................................414

Transporte ilegal de madeira - Apreensão de veículo - Legalidade - Lei n. 

9.605/1998, art. 25, § 5º.



REsp 1.311.032-RS - Rel. Min. Og Fernandes ...................................................424

Embargos infringentes - Cabimento - Incidente de assunção de competência.

REsp 1.605.245-RS - Rel. Min. Mauro Campbell Marques ...............................433

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Benefi cio fi scal - 

Crédito presumido - Exclusão.

REsp 1.724.510-PR - Rel. Min. Francisco Falcão ...............................................451

Remessa Postal Internacional - Decreto-Lei n.1084/1980 - Imposto de 

Importação (II) - Incidência.

SEGUNDA SEÇÃO ................................................................................................................ 457

EREsp 1.372.785-SP - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti ......................................459

Seguro de vida em grupo - Cláusula contratual abusiva - Não ocorrência - 

Contrato - Inexistência de previsão de renovação automática - Contrato de 

capitalização - Não confi guração.

REsp 1.631.485-DF - Rel. Min. Luis Felipe Salomão ........................................474

Contrato de Compra e Venda - Cláusula Penal exclusiva para adquirente - 

Contrato de Adesão - Imóvel na Planta - Inadimplemento do vendedor - Fixação.

REsp 1.635.428-SC - Rel. Min. Luis Felipe Salomão .........................................540

Contrato de Compra e Venda - Clásula Penal Moratória - Fixação - Contrato de 

Adesão - Imóvel na Planta.

TOMO 2

TERCEIRA TURMA ............................................................................................................... 597

REsp 1.608.005-SC - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino ..............................599

Princípio do melhor interesse da criança - Registro de dupla paternidade - 

Reprodução assistida - União homoafetiva.

REsp 1.667.473-PR - Rel. Min. Nancy Andrighi ...............................................610

Ação investigatória de paternidade - Ação de estado - Genitor pré-morto - 

Ilegitimidade passiva ad causam - Espólio.

REsp 1.677.773-RJ - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva ................................619

Ação de Indenização por danos morais - Acidente de trânsito - Prescrição - 

Cálculo - Prescrição gradual - Inexistência - Relação de natureza extracontratual.



REsp 1.689.225-SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva ................................635

Contrato de derivativos - Cobertura de riscos - Fabricação de produtos de 

madeira para exportação - Relação de consumo - Não confi guração - Swap 

cambial sem entrega física.

REsp 1.700.487-MT - Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze .................658

Recuperação judicial - Assembleia de credores - Convocação - Desnecessidade - 

Credores de mesma classe - Tratamento diferenciado - Possibilidade - Decretação 

de falência.

REsp 1.707.405-SP - Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro ................................694

Locação comercial - Cobrança de aluguéis - Impossibilidade - Entrega das 

chaves em momento posterior - Perecimento do bem.

REsp 1.724.722-RJ - Rel. Min. Nancy Andrighi ................................................710

Responsabilidade civil - Não configuração - Administração de fundo de 

investimento - Alteração dos métodos de precifi cação de cotas de fundo de 

investimento - Compra e venda de títulos da dívida pública.

REsp 1.748.504-PE - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino ..............................725

Ato registral nulo - Procuração com nomes incorretos - Tabelião - Negligência.

REsp 1.770.124-SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze .....................................739

Ação de obrigação de fazer - Desistência - Execução da sentença - Possibilidade 

- Extinção do processo sem resolução de mérito - Tutela antecipada revogada.

REsp 1.777.632-SP - Rel. Min. Moura Ribeiro ..................................................748

Ação de cobrança - Ação judicial propositura - Ausência - Despesas condominiais 

- Falecimento dos réus.

QUARTA TURMA .................................................................................................................. 767

AgInt no REsp 1.793.874-MT - Rel. Min. Raul Araújo .....................................769

Plano de saúde - Cláusula abusiva - Confi guração - Negativa de cobertura de 

medicamento registrado - Impossibilidade.

AgInt nos EDcl no REsp 1.460.908-PE - Rel. Min. Raul Araújo ......................777

Depósito judicial - CC/2002, art. 629 - Juros moratórios - Não cabimento - 

Responsabilidade da instituição fi nanceira.



AgRg no REsp 1.265.548-SC - Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira ..790

Falência - Decretação - Personalidade Jurídica - Extinção Imediata - Não 

ocorrência.

REsp 1.567.479-PR - Rel. Min. Marco Buzzi .....................................................840

Implantação de refl orestamento - CC/2002, arts. 79 e 92 - Cessão de de direitos 

- Dação em pagamento de imóvel - Abrangência.

REsp 1.671.141-MS - Rel. Min. Marco Buzzi ....................................................855

Cessão de direitos hereditários - CC/2002, art.426 - Inaplicabilidade - Escritura 

pública - Presunção de veracidade - Incapacidade do cedente.

REsp 1.726.147-SP - Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira ....................................873

Ação Civil Pública - Identidade de Benefi ciários - Legitimação Extraordinária - 

Litispendência - Ocorrência.

REsp 1.776.047-SP - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti ........................................880

Plano de saúde coletivo - Contrato com poucos usuários - Lei n. 9.656/1998, art. 

16 - Rescisão unilateral pela operadora - Impossibilidade.

TERCEIRA SEÇÃO ................................................................................................................ 893

EAREsp 1.311.636-MS - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca ......................895

Crime de lesão corporal - Antecedentes Criminais - Observância - Crime de 

ameaça - Dosimetria da pena - Pena-base acima do mínimo legal - Possibilidade.

EREsp 1.763.471-DF - Rel. Min. Laurita Vaz ....................................................921

Crime de Corrupção de Menores - Não configuração - Menoridade - 

Comprovação - Não ocorrência - Súmula n.74-STJ.

HC 462.253-SC - Rel. Min. Nefi  Cordeiro.........................................................935

Sentença penal por audiovisual - CPP,  art. 405 - Principio do contraditório - 

Ofensa - Não ocorrência - Transcrição parcial.

QUINTA TURMA ................................................................................................................... 941

AgRg no HC 486.634-PR - Rel. Min. Felix Fischer ...........................................943

Prisão Preventiva - Cabimento - CPP,  art.312 - Garantia da Ordem Pública.



HC 470.937-SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik ..................................................958

Revista Pessoal Realizada por Agente de Segurança Privada - Impossibilidade - 

CF/1988, art.144 - CPP, art.244.

HC 478.645-RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas ........................................................966

Habeas corpus substitutivo - Não cabimento - Crime de roubo - Interpretação 

extensiva - Não cabimento - Suspeiçaõ Judicial.

RHC 94.002-SP - Rel. Min. Jorge Mussi ............................................................971

Vereador - Afastamento do Cargo - Crime de Exercício Irregular da Medicina - 

Ministério Público - Procedimento Investigatório - Legalidade.

RHC 100.002-SP - Rel. Min. Jorge Mussi ..........................................................981

Prisão Temporária - Crime de Estelionato - Crime de falsifi cação de documento 

público - Princípio da proporcionalidade.

RHC 106.107-BA - Rel. Min. Ribeiro Dantas ....................................................992

Ação penal - Trancamento - CPP, art.41 - Crime de lavagem de dinheiro - 

Denúncia inepta - Justa causa duplicada - Observância.

RHC 107.403-MG - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik ...........................................1003

Prisão Preventiva - Crime de estelionato - Princípio da proporcionalidade.

RMS 59.413-DF - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca ...............................1016

Defensor Público - Designação judicial para atuação perante Auditoria Militar - 

Princípio da autonomia admistrativa - Ofensa.

SEXTA TURMA ................................................................................................................... 1041

AgRg no HC 497.058-SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz ...........................1043

Habeas corpus - Indeferimento - Artista de rua - Poder de polícia administrativa 

- Prisão para averiguação - Inexistência - Sanção Administrativa.

HC 391.053-SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior ............................................1048

Crime contra o Sistema Financeiro Nacional - Bis in idem - Confi guração - CPP, 

art. 386, VI - Crime de gestão temerária.



HC 467.015-SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro ..................................1062

Crime de Tortura  - Desclassifi cação - Impossibilidade - Crime de Tortura 

Imprópria - Confi guração.

HC 476.569-DF - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro .................................1074

Ato Infracional  - Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativa - 

Competência - Medida de Internação.

HC 494.628-DF - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior ...........................................1085

Crime organizado - Causa de aumento - Aplicação extensiva - Possibilidade - 

Corréu ocupante de cargo agente penitenciário - Lei n. 12850/2013, art. 2º, § 4º, 

inciso II.

HC 504.735-PR - Rel. Min. Laurita Vaz ..........................................................1092

Prisão Preventiva - Cabimento - Crime de Trânsito - Prisão em Flagrante - 

Reincidência Específi ca - Ocorrência.

REsp 1.804.266-RS - Rel. Min. Nefi  Cordeiro .................................................1098

Remição da pena - Possibilidade - Representante de galeria - Serviço interno.

REsp 1.808.444-DF - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz ....................................1104

Crime de estrupo de vulnerável - Desclassifi cação - Impossibilidade - Ato 

libinoso diverso da conjunção carnal - Não ocorrência - CF/1988, art. 227.

ÍNDICE ANALÍTICO ............................................................................................................ 1117

ÍNDICE SISTEMÁTICO ........................................................................................................ 1137

SIGLAS E ABREVIATURAS ................................................................................................. 1143

REPOSITÓRIOS AUTORIZADOS E CREDENCIADOS PELO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ................................................................................... 1149





Jurisprudência





Corte Especial





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.121.138-RS (2014/0266350-1)

Relator: Ministro Humberto Martins

Embargante: União

Embargado: José Carlos Borba

Embargado: Luiz Carlos Chiappin

Embargado: Luiz Heitor Chanan

Embargado: Pedro Ricardo Carrea da Silva

Embargado: Elar da Rocha

Advogados: Roberto de Figueiredo Caldas e outro(s) - DF005939

Cláudio Santos da Silva e outro(s) - DF010081

José da Silva Caldas e outro(s) - DF006002

Francis Campos Bordas - RS029219

Alexandre Simões Lindoso e outro(s) - DF012067

Rodrigo Peres Torelly e outro(s) - DF012557

Luciana Martins Barbosa e outro(s) - DF012453

Marcelise de Miranda Azevedo e outro(s) - DF013811

Advogados: Eryka Farias de Negri e outro(s) - DF013372

Ranieri Lima Resende e outro(s) - DF014516

Raquel Cristina Rieger e outro(s) - DF015558

Shigueru Sumida e outro(s) - DF014870

Advogados: Desirée Costa Gössling Valério e outro(s) - DF016541

Monya Ribeiro Tavares e outro(s) - DF016564

Gustavo Teixeira Ramos e outro(s) - DF017725

Advogados: Andréa Bueno Magnani Marin dos Santos e outro(s) - 

     DF018136

Denise Arantes Santos Vasconcelos e outro(s) - DF019552

Paulo Roberto Lemgruber Ebert e outro(s) - DF020647

Roberto Chaves de Aguiar e outro(s) - GO021227

Laís Pinto Ferreira e outro(s) - BA015186

Rodrigo da Silva Castro e outro(s) - DF022829

Dervana Santana Souza Coimbra e outro(s) - BA015655

Renata Alvarenga Fleury Ferracina e outro(s) - DF024038



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

26

Advogados: Veronica Quihillaborda Irazabal Amaral e outro(s) - 

       DF019489

Aline Mendonça Sterf e outro(s) - DF025415

Larissa Chaul de Carvalho Oliveira e outro(s) - DF025969

Advogada: Cintia Roberta da Cunha Fernandes e outro(s) - DF026668

Advogados: Carolina Ávila Ramalho e outro(s) - DF026899

Mauro Borges Loch e outro(s) - RS066815A

Advogada: Rachel Silveira Dovera e outro(s) - DF027277

Advogados: Andreia Ceregatto Gomes de Oliveira e outro(s) - DF022648

Vinicius Serrano Rosa Barboza e outro(s) - DF027771

Adovaldo Dias de Medeiros Filho e outro(s) - DF026889

Wéllida de Oliveira Brito Melo e outro(s) - DF025001

Neilane de Sousa Marques Martins e outro(s) - DF023942

Igor Citeli Fajardo Castro e outro(s) - DF030000

Marjorie Diniz Nogueira e outro(s) - DF026420

Tercio Moreira Mourão e outro(s) - DF029816

Natali Nunes da Silva e outro(s) - DF024439

Mauro de Azevedo Menezes e outro(s) - DF019241

Pedro Augusto Maia Felizola e outro(s) - DF031571

Fernanda Beatrice Ribeiro Mendes França e outro(s) - 

   DF028413

Leandro Madureira Silva e outro(s) - DF024298

Advogados: Érica Barbosa Coutinho Freire de Souza e outro(s) - 

     DF031968

Rafaela Possera Rodrigues e outro(s) - DF033191

Milena Pinheiro Martins e outro(s) - DF034360

Pedro Mahin Araujo Trindade e outro(s) - DF034133

Th iago Henrique Nogueira Sidrim e outro(s) - DF024355

Nathalie López Chuy - RS083089

Hugo Sampaio de Moraes e outro(s) - DF038040

Rayanne Neves Rocha e outro(s) - DF035319

Moacir dos Santos Martins Filho e outro(s) - BA025758

Rubstenia Sonara Silva e outro(s) - DF038154

Nathalia Monici Lima e outro(s) - DF027171



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 31, (255): 23-114, julho/setembro 2019 27

Roberto dos Reis Drawanz e outro(s) - DF042422

Danielle Lúcia Fernandes Ferreira e outro(s) - DF041998

Rodrigo Sampaio Motta e outro(s) - DF036466

Carina de Azevêdo Pottes e outro(s) - BA028592

Juliana Bomfi m de Jesus e outro(s) - BA026996

Mara Augusta Ferreira Cruz e outro(s) - SP353034

Joao Gabriel Pimentel Lopes e outro(s) - DF040637

Catarina Lopes Penalva Correia e outro(s) - BA039815

Jéssica de Carvalho Costa e outro(s) - BA038628

Priscila de Faro Ribeiro Santos e outro(s) - BA026163

Tatiana de Morais Dias e outro(s) - SP344121

Virna Rebouças Cruz e outro(s) - DF042951

Luis Carlos Correia Coentro e outro(s) - BA026145

Raissa Roussenq Alves e outro(s) - DF034542

Gisela Santos de Alencar Hathaway e outro(s) - DF009709

Raquel Pinto Coelho Perrota e outro(s) - MG099571

EMENTA

Administrativo. Servidor público. Execução contra a Fazenda 

Pública. Prescrição. Ato interruptivo. Execução coletiva ajuizada pelo 

sindicato. Prazo que começa a correr pela metade. Súmula 383/STF.

1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação 

de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco 

anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 

Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato 

interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr 

pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato 

processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 

20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, 

porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato 

processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva 

individual.
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3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do 

disposto no art. 9º do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de 

um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1º do mesmo 

decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 

383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição 

estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre 

o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da 

execução individual.

Embargos de divergência providos.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Raul 

Araújo acompanhando a divergência e o voto do Sr. Ministro Felix Fischer 

acompanhando o Sr. Ministro Relator, a Corte Especial, por maioria, conheceu 

dos embargos de divergência e deu-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Herman 

Benjamin, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Felix Fischer, 

Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og 

Fernandes, Mauro Campbell Marques e Raul Araújo.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Brasília (DF), 15 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 18.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de embargos de divergência 

opostos pela União contra acórdão da Quinta Turma, Relator para o acórdão 

Min. Marco Aurélio Bellizze, assim ementado:
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Administrativo. Servidor público. Diferenças remuneratórias. Execução contra 

a Fazenda Pública. Prescrição da pretensão executória. Prazo quinquenal (Súmula 

150/STF). Termo inicial: trânsito em julgado da sentença condenatória. Discussão 

sobre a legitimidade ativa do Sindicato da categoria para promover a demanda 

executiva. Interrupção da prescrição. Inexistência de inércia dos interessados. 

Ação individual proposta no prazo. Exegese da Súmula 383/STF.

1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, consoante o 

enunciado da Súmula n. 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação”.

2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 383 do STF, o lapso prescricional 

em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, 

recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. 

Entretanto, a prescrição não fi ca reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do 

direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

3. Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a 

propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não 

teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos 

interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente.

4. No caso dos autos, como a execução iniciada pelo Sindicato foi defl agrada 

na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu-se a prescrição, que 

começara a fl uir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa 

execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial 

para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado 

pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a 

demanda individual foi ajuizada pelo servidor antes do termo fi nal, não há falar 

em ocorrência da prescrição da pretensão executória.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

A embargante alega que, em questão idêntica – o AgRg no AgRg no 

Recurso Especial 1.284.270/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin 

– entendeu-se ser aplicável o enunciado do art. 9º do Decreto 20.910/32. Eis a 

ementa do julgado:

Processual Civil. Servidor público. Execução de sentença coletiva. Prescrição da 

pretensão executiva afastada. Embargos. Autonomia dos honorários advocatícios. 

Possibilidade de cumulação. Correção monetária e juros de mora. Art. 1º-F da Lei 

9.494/1997. MP 2.180-35/2001. Lei 11.960/2009. Natureza processual. Aplicação 

imediata. Irretroatividade.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

30

1. O STJ possui o entendimento pacífi co de que, conquanto autônomos os 

processos de Execução e dos respectivos Embargos, é possível fixar a verba 

honorária no julgamento destes últimos, de forma cumulativa, tendo em vista 

que em ambos os feitos há apenas uma discussão: a procedência ou não do 

débito.

2. Hipótese em que, na realidade, falece interesse recursal aos agravantes 

– que pretendem o reconhecimento da autonomia dos processos, visando 

ao arbitramento da verba honorária para cada um deles –, pois o Tribunal a 

quo expressamente consignou que os honorários arbitrados na Execução de 

Sentença tinham caráter provisório, foram substituídos na sentença que julgou os 

Embargos e englobam ‘ambas as ações’.

3. O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a 

redação alterada pelo art. 5º da Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, 

devendo ser aplicado imediatamente aos processos em tramitação, vedada, 

entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência. Entendimento 

fi xado no julgamento do REsp 1.205.946/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC.

4. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em 

julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de 

execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, 

recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último 

ato processual da causa interruptiva. Precedentes do STJ.

5. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva 

que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 13.1.1999, e propôs-se 

execução coletiva pelo sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito 

por decisão transitada em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional 

se interrompeu pela execução ajuizada pelo sindicato, não fl uindo no período 

de 13.1.1999 a 26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não 

há falar em prescrição, porquanto a ação de execução individual foi ajuizada em 

30.7.2004 pelos servidores.

6. Agravos Regimentais dos particulares e da Funasa não providos.

Pugna pelo acolhimento do dissídio.

Admiti o processamento dos presentes embargos de divergência nos 

termos da decisão de fl s. 406/409 (e-STJ).

Os embargados, em sua impugnação (fl s. 415/425, e-STJ), defendem que:

a) não há similitude fática entre o acórdão paradigma e o caso dos autos;

b) no mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacifi cou-se 

no sentido de que, interrompido o prazo prescricional na primeira metade do 

prazo, este volta a fl uir por inteiro.
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O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos 

embargos de divergência em parecer assim ementado (fl . 285, e-STJ):

1. Processual Civil. Embargos de Divergência. Ausência de similitude fática. 

Prescrição não confi gurada. A contagem do prazo prescricional tem início após o 

trânsito em julgado da decisão atinente à ilegitimidade do sindicato. Precedente 

do STJ.

2. Parecer pelo não conhecimento dos embargos de divergência.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Embargos de divergência 

opostos contra acórdão da Quinta Turma, Relator para o acórdão Min. Marco 

Aurélio Bellizze, que aplicou entendimento segundo o qual, interrompido o 

prazo prescricional quinquenal, este volta a correr pelo período remanescente 

nos termos da Súmula 383/STF, in verbis (fl s. 370/371, e-STJ):

(...) a execução iniciada pelo Sindicato, defl agrada que foi na primeira metade 

do prazo de cinco anos, interrompeu a prescrição, que começara a fl uir na data 

do trânsito em julgado do título judicial. Como essa execução não foi adiante, a 

decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem 

do prazo prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, nos 

termos da Súmula 383/STF.

Assim, entre a data do trânsito em julgado do título judicial, 23/10/2000 (fl . 

114), e a data em que promovida a execução pelo Sindicato, 28/12/2000 (fl s. 

117/118), transcorreram 65 dias do prazo prescricional de 5 anos. O prazo não 

correu no período em que tramitou a execução frustrada – 28/12/2000 a 8/4/2003, 

data do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a legitimidade do Sindicato. 

Findo o motivo da interrupção, o lapso prescricional foi retomado, não pelo prazo 

de dois anos e meio, como previsto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, mas 

pelo período que faltava para completar os cinco anos, nos termos da Súmula 

n. 383/STF, ou seja, descontados os sessenta e cinco dias transcorridos antes da 

propositura da execução pelo Sindicato. Não parece haver dúvida de que, em 

consequência da interrupção, a prescrição somente viria a ocorrer em fevereiro 

de 2008.

(...)

A conclusão, portanto, é que a execução de que cuidam os presentes autos, 

iniciada em 7/11/2005, não foi fulminada pela prescrição, como corretamente 

concluiu o Tribunal de origem ao julgar a apelação.
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Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma concluiu que, 

interrompido o prazo prescricional quinquenal pela execução ajuizada pelo 

sindicato, este recomeça a correr pela metade nos termos do art. 9º do Decreto 

n. 20.930/32.

Deve prevalecer a tese do acórdão paradigma.

Isso porque, em conformidade com a Súmula 150/STF, a ação de execução 

promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do 

trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento 

da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo 

prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a 

partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do 

Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

A propósito, este é entendimento do Supremo Tribunal Federal, sumulado 

no enunciado 383, que assim dispõe:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e 

meio, a partir do ato interruptivo, mas não fi ca reduzida aquém de cinco anos, 

embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

A esse respeito, ementas de recentes julgados das Primeira, Segunda e 

Sexta Turmas do STJ:

Administrativo. Agravo regimental em recurso especial. Ação coletiva. 

Sindicato. Substituição processual. Execução individual. Servidor não filiado. 

Legitimidade. Prescrição. Precedentes do STJ.

1. “Tem legitimidade o associado para ajuizar execução individual 

de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, 

independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização 

expressa para representação no processo de conhecimento.” (REsp 1.347.147/RJ, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/12/2012)

2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em 

julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de 

execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, 

recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último 

ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1.284.270/PR, Rel. 

Min. Herman Benjamin, DJe 9/11/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.199.601/

AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 

4/2/2014.)
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Administrativo. Processual Civil. Prescrição da pretensão executória. Súmula 

150/STF. Violação do art. 535 do CPC. Causas interruptivas e suspensivas do prazo 

prescricional. Omissão. Retorno dos autos para novo julgamento dos embargos 

de declaração.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que ação 

executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos, contados a 

partir do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, 

em consonância com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos do enunciado da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, o 

lapso prescricional somente poderá ser interrompido uma única vez - o que se 

dá com o ajuizamento da ação cautelar de protesto -, recomeçando a correr pela 

metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

3. No caso, para a solução de litígio, é imprescindível verifi car as eventuais 

causas suspensivas e/ou interruptivas da prescrição suscitadas pelos recorrentes, 

o que não foi examinado pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos 

de declaração. Nesse contexto, merece prosperar a irresignação no tocante à 

alegada ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC.

4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos declaratórios, 

determinando o retorno dos autos à origem, a fi m de que novo julgamento seja 

proferido, agora em consonância com o entendimento consagrado na Súmula 

150/STF, sanando-se a omissão indicada. (REsp 1.209.003/PR, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2014, DJe 18/3/2014.)

Administrativo. Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução contra 

a Fazenda Pública. Prescrição. Termo inicial: trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Propositura de protesto judicial pelo ente sindical. Possibilidade. 

Juros moratórios. Art. 1º-F da Lei 9.494/1997. Aplicabilidade aos processos em 

curso.

1. De acordo com o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, “a prescrição interrompida 

recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do 

último ato ou termo do respectivo processo”.

O prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos 

do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, também é de cinco 

anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento.

2. Todavia, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a 

execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto, 

voltando a correr pela metade a partir do ato interruptivo.

3. Os juros moratórios devem incidir no patamar de 0,5% (meio por cento) 

ao mês após a vigência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-

35/2001, e no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da 

Lei n. 11.960/2009.
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4. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no Ag 1.223.632/RS, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 24/9/2014.)

No caso dos autos, a ação de conhecimento transitou em julgado em 

23/10/2000. Promovida a execução pelo sindicato, em 28/12/2000, esta foi 

julgada extinta por ilegitimidade ativa, transitando em julgado em 8/4/2003. 

Em 7/11/2005, os ora embargados ajuizaram a execução individual.

Como se vê, a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos 

mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva 

(8/4/2003) e a propositura da presente ação (7/11/2005).

Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no 

art. 9º do Decreto 20.910/32, conduziria à aplicação de um prazo prescricional 

menor que o previsto no art. 1º do mesmo decreto, o que impõe a observância 

dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal 

entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de 

cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento (23/10/2000) e 

a propositura da execução individual (7/11/2005).

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência.

É como penso. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se, na origem, de embargos 

à execução individual de sentença coletiva que condenou a União ao pagamento 

de diferenças de anuênio aos servidores substituídos, acolhidos para extinguir a 

execução em razão da prescrição, ao fundamento de que a sentença civil transitou 

em julgado em 23.10.2000 e a execução somente teve início em 7.11.2005, após 

já transcorrido o prazo de cinco anos incidente para as pretensões contra a 

Fazenda Pública.

O TRF da 4ª Região deu provimento ao apelo dos servidores, ao 

fundamento de que não houve inércia dos credores, na medida em que a 

entidade sindical, autora da ação civil pública, iniciou execução coletiva do 

julgado, vindo, contudo, a ter sua ilegitimidade para esta fase reconhecida, de 

sorte que, somente a partir daí, deveria ser contado o prazo prescricional para as 

execuções individuais.
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A Quinta Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial da 

União, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Administrativo. Servidor público. Diferenças remuneratórias. Execução contra 

a Fazenda Pública. Prescrição da pretensão executória. Prazo quinquenal (Súmula 

150/STF). Termo inicial: trânsito em julgado da sentença condenatória. Discussão 

sobre a legitimidade ativa do Sindicato da categoria para promover a demanda 

executiva. Interrupção da prescrição. Inexistência de inércia dos interessados. 

Ação individual proposta no prazo. Exegese da Súmula 383/STF.

1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, consoante o 

enunciado da Súmula n. 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação”.

2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 383 do STF, o lapso prescricional 

em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, 

recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. 

Entretanto, a prescrição não fi ca reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do 

direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

3. Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a 

propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não 

teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos 

interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente.

4. No caso dos autos, como a execução iniciada pelo Sindicato foi defl agrada 

na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu-se a prescrição, que 

começara a fl uir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa 

execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial 

para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado 

pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a 

demanda individual foi ajuizada pelo servidor antes do termo fi nal, não há falar 

em ocorrência da prescrição da pretensão executória.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

Irresignada, a União interpõe os presentes embargos de divergência, 

apontando dissenso interpretativo com o entendimento adotado pela Segunda 

Turma no julgamento do AgRg no REsp n. 1.284.270/PR, assim ementado:

Processual Civil. Servidor público. Execução de sentença coletiva. Prescrição da 

pretensão executiva afastada. Embargos. Autonomia dos honorários advocatícios. 

Possibilidade de cumulação. Correção monetária e juros de mora. Art. 1º-F da Lei 
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9.494/1997. MP 2.180-35/2001. Lei 11.960/2009. Natureza processual. Aplicação 

imediata. Irretroatividade.

(...)

4. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em 

julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de 

execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, 

recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último 

ato processual da causa interruptiva. Precedentes do STJ.

5. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva 

que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 13.1.1999, e propôs-se 

execução coletiva pelo sindicato, a qual foi extinta sem julgamento do mérito 

por decisão transitada em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional 

se interrompeu pela execução ajuizada pelo sindicato, não fl uindo no período 

de 13.1.1999 a 26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não 

há falar em prescrição, porquanto a ação de execução individual foi ajuizada em 

30.7.2004 pelos servidores.

6. Agravos Regimentais dos particulares e da Funasa não providos.

Alega que o ponto de divergência entre os julgados reside na forma 

de contagem do prazo prescricional após o último ato processual da causa 

interruptiva: se o prazo prescricional volta a correr pela metade, como decidido 

pelo acórdão paradigma, ou se volta a correr pelo remanescente aos cinco anos, 

segundo assentou o acórdão embargado, adotando exegese que, a seu juízo, 

resulta por negar vigência ao art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 e à Súmula n. 

383 do STF.

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento 

dos embargos de divergência, à míngua de similitude fática entre os arestos 

confrontados.

O eminente Relator conheceu e deu provimento aos embargos, adotando 

o entendimento de que o prazo prescricional se interrompe com o ajuizamento 

da execução coletiva e retoma sua contagem pela metade, a partir do trânsito em 

julgado da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de 5 anos. Salientou 

que, no caso, a recontagem do prazo pela metade após o trânsito em julgado da 

execução coletiva implicaria prazo prescricional inferior aos 5 anos, mas, mesmo 

aplicando o entendimento consolidado na Súmula n. 383 do STF, estaria 

caracterizada a prescrição.

O voto de Sua Excelência foi acompanhado pela Ministra Maria Th ereza de 

Assis Moura e pelo Ministro Herman Benjamin, sobrevindo o voto divergente 
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do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no sentido de não conhecer dos 

embargos, uma vez que o aresto paradigma não enfrentou a questão do decote 

do prazo interruptivo da prescrição, e de negar-lhes provimento se ultrapassada 

a preliminar, tendo em vista a ausência de inércia dos credores.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, que ora inicio com 

a síntese dos aspectos fáticos e das conclusões jurídicas adotadas nos arestos 

confrontados.

No acórdão embargado, tem-se um título judicial transitado em julgado 

em 23.10.2000, objeto de execução coletiva iniciada em 28.12.2000 e extinta, 

em face do reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato, por sentença 

transitada em julgado em 8.4.2003, iniciando-se a execução individual em 

7.11.2005.

A Quinta Turma reconheceu que a execução coletiva interrompeu o 

prazo prescricional de 5 anos, iniciado com o trânsito em julgado da ação de 

conhecimento, e que essa interrupção permaneceu até o seu próprio trânsito 

em julgado, após o que foi retomado, “não pelo prazo de dois anos e meio, 

como previsto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, mas pelo período que 

faltava para completar os cinco anos, nos termos da Súmula n. 383/STF, ou 

seja, descontados os sessenta e cinco dias transcorridos antes da propositura da 

execução pelo Sindicato”.

Já o acórdão paradigma (AgRg no AgRg no REsp n. 1.284.270/PR) versa 

hipótese em que o título judicial transitou em julgado em 13.1.1999, foi objeto 

de execução coletiva extinta por sentença transitada em julgado em 26.6.2006, 

iniciando-se a execução individual em 30.7.2004. Inexiste a informação de 

quando foi iniciada a execução coletiva.

Ao analisar referido contexto, a Segunda Turma igualmente reconheceu 

a interrupção do prazo prescricional de 5 anos em razão do ajuizamento da 

execução coletiva pelo sindicato, afi rmando que o recomeço de sua contagem 

se daria pela metade, ou seja, em dois anos e meio a partir do último ato 

processual da causa interruptiva, conforme o art. 9º do Decreto 20.910/1932. 

Considerando que a execução individual foi ajuizada em 30.7.2004, antes mesmo 

do reinício da contagem do prazo prescricional, que só ocorreria em 26.6.2006, nem 

sequer precisou analisar a aplicação da Súmula n. 383 do STF.

Assim, não vislumbro similitude fática entre os arestos confrontados, na 

medida em que, no acórdão embargado, a execução individual foi proposta no 
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curso do prazo remanescente da prescrição, ao passo que, no aresto paradigma, 

foi ajuizada antes mesmo de iniciar a recontagem do prazo prescricional.

Da mesma forma, não há falar em dissenso interpretativo, pois o ponto 

fulcral da divergência, que seria a correta aplicação do entendimento consolidado 

na Súmula n. 383 do STF, não chegou a ser enfrentado na solução do paradigma.

Voto, por isso, no sentido de não conhecer dos embargos de divergência, 

sugerindo à Excelentíssima Senhora Presidente que destaque a votação da 

preliminar de conhecimento dos presentes embargos de divergência.

Caso a preliminar seja superada pelo colegiado, passo ao exame do mérito.

A tese trazida pela embargante é no sentido de que a exegese do art. 9º 

do Decreto 20.910/1932 c/c a Súmula n. 383 do STF não determina que a 

contagem do prazo prescricional, após o término de sua interrupção, se faça pelo 

tempo remanescente dos cinco anos, mas sim que não pode ser aquém de 5 anos.

O acórdão embargado concluiu pela adoção do tempo remanescente para 

os cinco anos, conforme a seguinte fundamentação, constante do voto vencedor 

do Ministro Marco Aurélio Bellizze, in verbis:

A fundamentação construída pela Ministra Laurita foi no sentido de que o 

prazo prescricional, de cinco anos, teve início na data do trânsito em julgado 

do título executivo judicial. Referido prazo foi interrompido com a execução, 

promovida pelo Sindicato, fato que se verifi cou ao longo da primeira metade do 

prazo prescricional. Como a execução do Sindicato não vingou, em razão de ter 

sido reconhecida a sua ilegitimidade ativa, o prazo prescricional de cinco anos 

deveria ser considerado, por inteiro, nos termos da Súmula n. 383/STF.

Ocorre que, contraditoriamente, a conclusão da ilustre Relatora foi a de que 

o prazo teria se encerrado em 23/10/2005, ou seja, exatos cinco anos depois 

do trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual a prescrição estaria 

configurada, levando-se em conta a data em que ajuizada a execução pelos 

servidores - 7/11/2005.

Conquanto esteja de acordo com os fundamentos apresentados pela ilustre 

Relatora, não vejo como concordar com as conclusões do voto por ela proferido.

O reconhecimento de que determinado fato, por configurar a quebra da 

inércia da parte interessada, constitui marco interruptivo da prescrição, tem 

consequências na contagem do respectivo prazo, as quais não foram identifi cadas 

no voto da Ministra Relatora. A principal consequência da interrupção é a de 

transformar a data em que cessado o fato que lhe deu causa em novo termo 

inicial da prescrição, seja pelo prazo do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, seja 

pelo prazo remanescente a que faz referência a Súmula 383/STF.
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Ora, na linha do raciocínio desenvolvido por S. Exa., a execução iniciada 

pelo Sindicato, defl agrada que foi na primeira metade do prazo de cinco anos, 

interrompeu a prescrição, que começara a fl uir na data do trânsito em julgado do 

título judicial. Como essa execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo 

constitui marco inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional, que 

deve ser computado pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF.

Assim, entre a data do trânsito em julgado do título judicial, 23/10/2000 (fl . 

114), e a data em que promovida a execução pelo Sindicato, 28/12/2000 (fl s. 

117/118), transcorreram 65 dias do prazo prescricional de 5 anos. O prazo não 

correu no período em que tramitou a execução frustrada – 28/12/2000 a 8/4/2003, 

data do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a legitimidade do Sindicato. 

Findo o motivo da interrupção, o lapso prescricional foi retomado, não pelo prazo 

de dois anos e meio, como previsto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, mas 

pelo período que faltava para completar os cinco anos, nos termos da Súmula 

n. 383/STF, ou seja, descontados os sessenta e cinco dias transcorridos antes da 

propositura da execução pelo Sindicato. Não parece haver dúvida de que, em 

consequência da interrupção, a prescrição somente viria a ocorrer em fevereiro 

de 2008 (negritos do original)

Por sua vez, o eminente relator deu provimento ao presente recurso para 

abraçar o entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva 

o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a 

recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo 

inferior ao quinquênio legal. Leia-se, por gentileza:

No caso dos autos, a ação de conhecimento transitou em julgado em 

23.10.2000. Promovida a execução pelo sindicato, em 28.12.2000, esta foi julgada 

extinta por ilegitimidade ativa, transitando em julgado em 8.4.2003. Em 7.11.2005, 

os ora embargados ajuizaram a execução individual.

Como se vê, a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorrido mais 

de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva (8.4.2003) 

e a propositura da presente ação (7.11.2005).

Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no 

art. 9º do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional 

menor que o previsto no art. 1º do mesmo decreto, o que impõe a observância 

dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal 

entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorrido mais de 

cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento (23.10.2000) e a 

propositura da execução individual (7.11.2005).

Confesso que ambas as interpretações adotadas me pareceram razoáveis, 

fi cando em dúvida sobre qual delas melhor traduz o entendimento sumular do 

Supremo Tribunal Federal.
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Para dirimir a questão, debrucei-me, inicialmente, sobre o teor dos 

enunciados normativos que levaram à fi xação do entendimento consolidado na 

Súmula n. 383 do STF, e sobre sua própria redação. Vejamos o que dizem:

Art. 1º. “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato 

ou fato do qual se originarem.”

Art. 9º. “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da 

data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

Súmula 383/STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por 

dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fi ca reduzida aquém de cinco 

anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Para decidir o exato alcance do entendimento consagrado pelo Supremo 

Tribunal Federal, nada melhor do que analisar os precedentes daquela Corte 

que deram origem à mencionada súmula.

No julgamento do RE n. 43.346/SP, assim se pronunciaram os Ministros 

Luiz Gallotti, Victor Nunes Leal e Gonçalves de Oliveira, respectivamente:

Ao estabelecer que a prescrição, além de só se interromper uma vez, recomeça, 

quando interrompida, pela metade do prazo, o legislador teve em mente a 

interrupção pelo protesto, que habitualmente se faz quase ao completar-se o 

quinquenio, de modo a dever a ação ajuizar-se, no máximo dentro de sete anos e 

meio, a contar do ato que lhe deu origem.

Mas não poderia o legislador ter pretendido que quem protestou logo após 

o ato fi casse, quanto ao prazo prescricional, em situação pior do que quem se 

conservou inerte até quase o fi m do quinquenio.

Fazê-lo seria desatender ao próprio fundamento fi losófi co da prescrição, que 

constitui uma sanção contra a inércia do credor, a bem da paz social.

A inércia mais prolongada corresponderia a melhor tratamento, o que é ilógico.

A interpretação razoável há de ser esta: o prazo da prescrição é de cinco anos, 

dentro no qual pode ser iniciada a ação contra a Fazenda Pública. Se o credor 

protesta na primeira metade do período, não se pode atribuir ao protesto o efeito 

de encurtar aquele prazo, que prevalecerá, não obstante terminar antes dêle o de 

dois anos e meio, contado da data do protesto. Se êste se faz na segunda metade 

do quinquenio, a prescrição se consumará dois anos e meio após o protesto, pois 

já então não haverá o risco de que a medida acauteladora produza ilógicamente o 

efeito de reduzir o prazo da prescrição (Ministro Gallotti).



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 31, (255): 23-114, julho/setembro 2019 41

No tocante à primeira tese discutida nestes autos, estou de acôrdo com o 

sr. Ministro Relator e, consequentemente, com o acórdão recorrido: o protesto 

interruptivo da prescrição quinquenal não pode encurtar o prazo originário de 

cinco anos, porque isto seria contra a índole da medida processual, acautelatória 

de direitos, e contra a intenção da parte (Ministro Victor Nunes Leal).

Entendo que, desde que há interrupção pelo protesto ou pelos meios que 

o Código Civil assinala, daí correm apenas dois anos e meio, a não ser que a 

interrupção tenha sido feita antes de decorridos 2 anos e meio, pois não será 

possível encurtar o prazo de 5 anos com o protesto, que foi instituído em favor da 

parte, que não a Fazenda (Ministro Gonçalves de Oliveira).

Já no julgamento do RE n. 45.030/SP, extrai-se do voto vencedor do 

Ministro Henrique D’Ávilla, in verbis:

Sr. Presidente, com a devida vênia do eminente Sr. Ministro Relator, rejeito os 

embargos. O acréscimo de dois anos e meio à prescrição quinquenal, constitue 

uma ampliação, em benefício da parte.

Consequentemente, não se me afi gura lícito interpretar a franquia de modo a 

restringir ou encurtar o próprio prazo primitivo de cinco anos.

Depois de promovida a ação, se a parte permitir sua estagnação em Juízo 

por mais de dois anos e meio, operar-se-á, sem dúvida alguma, a prescrição 

intercorrente.

Mas, se não a tiver promovido; e inadvertidamente, antes do decurso da 

metade do quinquênio, haja interrompido a prescrição pelos meios regulares, 

seria injusto e incivil reconhecê-la antes de decorridos os cinco anos.

Ainda pesquisando a jurisprudência da Corte Suprema a respeito do tema, 

trago à colação fundamentos utilizados pelo Ministro Rocha Lagôa, no RE n. 

21.095/MG, que diz:

... tenho entendido que, estatuindo o diploma em apreço que a prescrição, 

além de só se interromper uma vez, recomeça, quando interrompida, a correr pela 

metade do prazo, visou ela a interrupção pelo protesto judicial, que normalmente 

é feito quase no fi m do quinquenio. Entendimento contrario levaria ao absurdo 

de fi car em situação privilegiada aquele que se conservasse inerte até as vésperas 

da expiração do quinquenio, enquanto que aquele que protestasse ou agisse na 

primeira metade do prazo de cinco anos, fi caria em situação de inferioridade, 

transformando-se assim o meio jurídico de conservação de direito em meio de 

destruição do mesmo.
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Esses fundamentos levam-me a crer que o enunciado sumular efetivamente 

é no sentido de preservar o prazo inicial de cinco anos, desprezando a interrupção 

da prescrição quando ela, em vez de benefi ciar a parte que não se quedou inerte, 

acarretar-lhe prejuízo em razão de resultar em prazo menor que o previsto 

inicialmente.

E mais me convenço desse entendimento, ao ler outro julgado daquela 

Corte Suprema, já um pouco mais recente. Refi ro-me à ACO n. 493-4/MT, 

julgada em 18.6.1998, sob a relatoria do Ministro Carlos Velloso. Verifi ca-se, 

com base nos dados fáticos mencionados em seu voto, a adoção desta linha de 

raciocínio:

Se considerarmos que a prescrição começou a correr em 10.05.89, a primeira 

interrupção ocorreu em 22.03.91 (inicial, fl . 10). Considerada a Súmula 383, do 

Supremo Tribunal Federal, a prescrição teria se consumado em 10.05.94, vale 

dizer, cinco anos após 10.05.89.

Considere-se, ainda, que o regramento contido no art. 9º do Decreto 

n. 20.910/1932 versa hipótese de interrupção da prescrição. E a interrupção, 

diversamente da suspensão, torna insubsistente o período transcorrido 

anteriormente, preenchendo o vácuo daí resultante com um novo prazo, 

independente do primeiro. É como se a pretensão nascesse no momento em 

que cessada a causa interruptiva do prazo anterior. Assim, o prazo de dois 

anos e meio a que alude o art. 9º do Decreto 20.910/1932 é um novo prazo 

prescricional, independente do primeiro.

Nessa perspectiva, a contagem do período que falta para completar os 

cinco anos, a partir de quando cessada a causa interruptiva, resulta por tratar a 

interrupção da prescrição como se suspensão fosse. Com efeito, na suspensão da 

prescrição é que ocorre a soma do prazo transcorrido antes do fato suspensivo 

com o que lhe segue, de sorte a assegurar o cômputo do prazo total previsto na 

lei.

Por tais fundamentos, rogando vênia à divergência, acompanho o relator.

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Data venia as opiniões divergentes, 

reitero meu entendimento no sentido de conhecer dos embargos de divergência, 

visto que efetivamente demonstrada a dissonância interpretativa quanto à 
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contagem do prazo prescricional à luz do art. 9º do Decreto n. 20.910/32 

(reinício do prazo prescricional pela metade).

E, neste contexto, reitera-se que a ação de conhecimento transitou em 

julgado em 23/10/2000. Promovida a execução pelo sindicato, em 28/12/2000, 

esta foi julgada extinta por ilegitimidade ativa, transitando em julgado em 

8/4/2003. Em 7/11/2005, os ora embargados ajuizaram a execução individual.

Como se vê, a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos 

mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva 

(8/4/2003) e a propositura da presente ação (7/11/2005).

Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no 

art. 9º do Decreto 20.910/32, conduziria à aplicação de um prazo prescricional 

menor que o previsto no art. 1º do mesmo decreto, o que impõe a observância 

dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal 

entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de 

cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento (23/10/2000) e 

a propositura da execução individual (7/11/2005).

Ou seja, seja aplicando o prazo quinquenal do art. 1º da Lei n. 20.910/32, a 

contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, seja o prazo pela metade 

previsto no art. 9º do mesmo normativo a partir do fato interruptivo, não houve 

observância dos referidos prazos temporais, o que conduz, inafastavelmente, ao 

reconhecimento da prescrição.

O que não se pode é promover a contagem de prazo quinquenal a partir 

do fato interruptivo, criando prazo prescricional híbrido entre os dois artigos 

citados, o que não encontra amparo legal e jurisprudencial.

A propósito:

III - É pacífi co o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual 

o prazo para a ação de execução contra a Fazenda Pública pode ser interrompido 

uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo 

de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF: “A prescrição em favor da Fazenda 

Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas 

não fi ca reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa 

durante a primeira metade do prazo”. (AgInt no REsp 1.572.800/RS, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 23/6/2016.)

2. “A impetração de mandado de segurança interrompe a fl uência do prazo 

prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão 

nele proferida é que voltará a fl uir, pela metade, o prazo prescricional para o 
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ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio 

que antecedeu a propositura do writ.” (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.)

3. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro 

de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança 

em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, 

e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, com 

o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, 

fi ndando, assim, em 2010. Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro 

de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à 

Súmula 383/STF. (AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016.)

1. A Ação Executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos, 

contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos 

da Súmula 150/STF.

2. O lapso prescricional é interrompido na data em que protocolado o 

protesto interruptivo, recomeçando a correr pela metade. Não há que se falar em 

prescrição se proposta a Execução dentro do lapso temporal de 2 anos e meio 

após a interrupção, nos termos da Súmula 383/STF. (AgRg no AREsp 32.250/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, 

DJe 15/3/2016.)

1. Esta Corte tem entendimento pacífico de que o prazo para a ação de 

execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos da Súmula 

150/STF, podendo ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela 

metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/

STF.

2. A ação cautelar de protesto é capaz de interromper a prescrição.

3. No caso dos autos, a ação de conhecimento transitou em julgado em 

27.9.2002, e a cautelar de protesto fora ajuizada em 11.9.2007, antes, portanto, 

de escoar o prazo quinquenal, tendo a aptidão de interrompê-lo, voltando a 

correr pela metade, de modo que o prazo fi nal para o ajuizamento da execução 

passou a ser 11.3.2010. Proposta a ação executiva em 26.3.2010, fi ca confi gurada 

a prescrição da ação. (AgRg no AREsp 647.459/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015.)

1. A Corte Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência pacífi ca 

desta Corte, segundo a qual o prazo prescricional para pretensão executória em 

desfavor da Fazenda Pública é de cinco anos contados a partir do trânsito em 

julgado da ação principal, nos termos da Súmula 150/STF (“prescreve a execução 

no mesmo prazo de prescrição da ação.”).
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2. De outro lado, esta Corte também firmou o entendimento de que a 

prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, 

a partir do ato interruptivo, não fi cando reduzida, todavia, aquém de cinco anos 

(Súmula 383/STF). (AgRg nos EDcl no REsp 1.146.072/RS, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 20/8/2014.)

1. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, o prazo prescricional para propositura de ação executiva contra a 

Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF, o qual só poderá ser 

interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado 

o mínimo quinquenal, nos termos da Súmula 383/STF. (AgRg no AREsp 33.861/

RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2012, DJe 

23/5/2012.)

1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio do actio nata, ou seja, o 

curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito 

tutelado. Nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso 

resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil que assim preconiza: 

“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o momento do 

pagamento de vencimentos com atraso sem a devida correção monetária, fi xa 

o nascimento da pretensão do servidor de buscar as diferenças salariais e, por 

conseguinte, confi gura-se como termo inicial do prazo prescricional.

3. O reconhecimento do direito pelo devedor implicará a interrupção do prazo 

prescricional, caso este ainda não houver se consumado, nos termos do art. 202, 

inciso VI, do Código Civil de 2002; sendo certo que o mesmo reconhecimento 

poderá importar na renúncia ao prazo prescricional, caso este já tenha se 

consumado, a teor do art. 191 do mesmo diploma legal.

4. Confi gurada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, a aplicação 

da regra prevista no art. 9º do Decreto n. 20.910/32 – “A prescrição interrompida 

recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu 

ou do último ato ou termo do respectivo processo” – deve compatibilizar-se 

com o entendimento sufragado na Súmula n. 383/STF – “A prescrição em favor 

da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato 

interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular 

do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo” –, de modo a se 

resguardar o prazo prescricional mínimo das pretensões contra a Fazenda Pública.

5. No caso, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fi xado em dezembro 

de 1992, considerado pelo Tribunal de origem como o mês do último pagamento 

feito com atraso sem a devida correção monetária. Reconhecido o direito à 

correção monetária pela Administração, por meio do Ato n. 884, de 14/09/1993, 
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do Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, resta confi gurada a interrupção 

do prazo prescricional na primeira metade do prazo prescricional de 5 (cinco) 

anos.

6. Interrompido o prazo prescricional pelo reconhecimento do devedor, incide 

a regra do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, que deverá se compatibilizar-se com a 

Súmula n. 383/STF, de modo que o termo fi nal do prazo prescricional continuará 

sendo dezembro de 1997. Assim, ajuizada a presente ação em 28/01/1998, é de 

ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.116.080/SP, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/9/2009, DJe 13/10/2009.)

Processual. Execução de sentença. Prescrição. Interrupção. Sum. 383/STF. - 

Interrompido o curso do prazo prescricional, o mesmo recomeça a correr pela 

metade do prazo, ou seja, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, sem, 

contudo, acrescentar ou reduzir o prazo fatal de cinco anos, que permanece 

inalterado. - Recurso não conhecido. (REsp 78.295/SP, Rel. Ministro Cid Flaquer 

Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 3/6/1997, DJ 30/6/1997, p. 31.048.)

Ante o exposto, ratifico o voto anterior exarado para conhecer dos 

embargos de divergência e, consequentemente, dar-lhes provimento.

É como penso. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Og Fernandes: No caso, pedi vista dos autos, diante 

do dissenso instaurado no que concerne, primeiro, ao conhecimento destes 

embargos de divergência e, no passo seguinte, quanto ao exame do seu mérito.

A insurgência é manifestada pela União em face de acórdão prolatado pela 

Quinta Turma, cuja ementa adiante transcrevo (e-STJ, fl . 356):

Administrativo. Servidor público. Diferenças remuneratórias. Execução contra 

a Fazenda Pública. Prescrição da pretensão executória. Prazo quinquenal (Súmula 

150/STF). Termo inicial: trânsito em julgado da sentença condenatória. Discussão 

sobre a legitimidade ativa do Sindicato da categoria para promover a demanda 

executiva. Interrupção da prescrição. Inexistência de inércia dos interessados. 

Ação individual proposta no prazo. Exegese da Súmula 383/STF.

1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, consoante o 

enunciado da Súmula n. 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação”.
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2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 383 do STF, o lapso prescricional 

em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, 

recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. 

Entretanto, a prescrição não fi ca reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do 

direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

3. Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a 

propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não 

teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos 

interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente.

4. No caso dos autos, como a execução iniciada pelo Sindicato foi defl agrada 

na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu-se a prescrição, que 

começara a fl uir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa 

execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial 

para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado 

pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a 

demanda individual foi ajuizada pelo servidor antes do termo fi nal, não há falar 

em ocorrência da prescrição da pretensão executória.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

De sua parte, a embargante alega que, em questão supostamente idêntica – 

o AgRg no AgRg no Recurso Especial 1.284.270/PR, de relatoria do em. Min. 

Herman Benjamin –, teria havido divergência.

A ementa do julgado invocado como paradigma foi lavrada nos seguintes 

termos:

Processual Civil. Servidor público. Execução de sentença coletiva. Prescrição da 

pretensão executiva afastada. Embargos. Autonomia dos honorários advocatícios. 

Possibilidade de cumulação. Correção monetária e juros de mora. Art. 1º-F da Lei 

9.494/1997. MP 2.180-35/2001. Lei 11.960/2009. Natureza processual. Aplicação 

imediata. Irretroatividade.

1. O STJ possui o entendimento pacífi co de que, conquanto autônomos os 

processos de Execução e dos respectivos Embargos, é possível fixar a verba 

honorária no julgamento destes últimos, de forma cumulativa, tendo em vista 

que em ambos os feitos há apenas uma discussão: a procedência ou não do 

débito.

2. Hipótese em que, na realidade, falece interesse recursal aos agravantes 

- que pretendem o reconhecimento da autonomia dos processos, visando 

ao arbitramento da verba honorária para cada um deles -, pois o Tribunal a 

quo expressamente consignou que os honorários arbitrados na Execução de 

Sentença tinham caráter provisório, foram substituídos na sentença que julgou os 

Embargos e englobam “ambas as ações”.
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3. O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a 

redação alterada pelo art. 5º da Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, 

devendo ser aplicado imediatamente aos processos em tramitação, vedada, 

entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência. Entendimento 

fi xado no julgamento do REsp 1.205.946/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC.

4. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em 

julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de 

execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, 

recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último 

ato processual da causa interruptiva. Precedentes do STJ.

5. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva 

que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 13.1.1999, e propôs-se 

execução coletiva pelo sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito 

por decisão transitada em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional 

se interrompeu pela execução ajuizada pelo sindicato, não fl uindo no período 

de 13.1.1999 a 26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não 

há falar em prescrição, porquanto a ação de execução individual foi ajuizada em 

30.7.2004 pelos servidores.

6. Agravos Regimentais dos particulares e da Funasa não providos.

Da análise das conclusões de ambos os acórdãos, vislumbra-se a divergência 

entre o aresto embargado e o acórdão invocado como paradigma em um aspecto 

particular.

De início, em ambos os casos, constam como premissas jurídicas idênticas 

as seguintes: a) a prescrição quinquenal corre do trânsito em julgado da sentença 

prolatada na ação de conhecimento; b) o ajuizamento da ação executiva, pelo 

sindicato (que atua como substituto processual), interrompe a fluência do 

prazo prescricional, o qual volta a correr para os substituídos que desejam 

ingressar com a demanda executiva, a partir do último ato processual da causa 

interruptiva.

Ocorre que uma divergência exsurge do seguinte aspecto: para o acórdão 

embargado, o lapso prescricional volta a correr pelo tempo remanescente (para 

se evitar que o prazo prescricional total seja inferior ao período de cinco 

anos). Por outro lado, o aresto invocado como paradigma entende que o prazo 

prescricional a ser observado é sempre de metade, ou seja, dois anos e seis meses, 

olvidando o fato de que o lapso que tenha decorrido anteriormente, seja, ou não, 

inferior a dois anos e seis meses.

Dessa forma, há efetivo dissenso sobre tese jurídica em processos cuja base 

fática é idêntica, razão pela qual conheço dos embargos de divergência.
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Passo ao exame do mérito do recurso.

Com efeito, o aresto recorrido afi rma que, “no caso dos autos, como a 

execução iniciada pelo Sindicato foi defl agrada na primeira metade do prazo de 

cinco anos, interrompeu-se a prescrição, que começara a fl uir na data do trânsito 

em julgado do título judicial”.

E acrescenta: “Como essa execução não foi adiante, a decisão que lhe 

pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem do prazo 

prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, nos termos da 

Súmula 383/STF”, concluindo que “se a demanda individual foi ajuizada pelo 

servidor antes do termo fi nal, não há falar em ocorrência da prescrição da 

pretensão executória”. (grifos nossos).

Ora, a defi nição acerca do mérito desta demanda é deveras simples e 

decorre do próprio argumento da União, o qual transcrevo (e-STJ, fl s. 379 e 

384):

A controvérsia cinge-se em saber se, a instauração de processo executivo por 

sindicato que posteriormente teve sua ilegitimidade ad causam declarada por 

decisão judicial, constitui causa interruptiva do prazo prescricional da pretensão 

executória, que impõe o recomeço da contagem do prazo pela metade, nos 

termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32 ou se tal decisão tem o condão de fi ndo 

o motivo da interrupção, o lapso prescricional foi retomado, não pelo prazo de 

dois anos e meio, como previsto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, mas pelo 

período que faltava para completar os cinco anos, nos termos da Súmula n. 383/

STF.

[...]

Segundo se extrai do acórdão paradigma, quando se tratar de interrupção 

da prescrição: “a ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito 

em julgado da sentença de conhecimento. Porém o prazo prescricional foi 

interrompido com o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato, 

recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato 

processual da causa interruptiva.”

Contudo, ao julgar situação idêntica, a Eg. Primeira Turma conferiu solução 

diametralmente oposta àquela fi xada no acórdão paradigma, entendendo que 

a partir do último ato processual da causa interruptiva recomeça a contagem 

do período remanescente aos cinco anos e não os dois anos e meio conforme a 

decisão paradigma. [...] (grifos nossos)

Essa é a divergência apontada e efetivamente existente, quando se compara 

o que fi cou decidido no aresto recorrido e o que se contém no acórdão invocado 

como paradigma.
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Ou seja e bem resumindo: a embargante requer, de forma clara, que seja 

descumprido o comando da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, eis que 

o aresto impugnado baseou-se, estritamente, nos termos do referido enunciado 

sumular.

Pois bem.

A redação do art. 9º do vetusto Decreto n. 20.910/1932 dispõe que:

Art. 9º. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da 

data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

De sua parte, o comando da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal se 

encontra redigido da seguinte forma: “A prescrição em favor da Fazenda Pública 

recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fi ca 

reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a 

primeira metade do prazo” (grifos acrescidos)

O col. STF já reafi rmou dito entendimento sumular, mesmo em julgados 

posteriores, como se verifi ca daquele prolatado no julgamento da Ação Cível 

Originária n. 493, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. em 18/6/1998.

Com efeito, para se rejeitar o fundamento trazido pela embargante, bastaria 

que se lhe opusesse o óbice de autoridade da interpretação do direito. Ou seja, 

tendo o STF já fi rmado, de longa data, interpretação acerca do mencionado 

dispositivo legal, descabe reavivar, sem que haja outros fundamentos, algo já 

superado.

Mas, ainda que o argumento acima seja sufi ciente, inclusive quando se está 

em uma Corte que se pretende de precedentes e, mais do que isso, em face de 

um enunciado sumular oriundo da mais alta Corte do país, é preciso reafi rmar o 

motivo de ter sido fi rmado o dito precedente pelo Pretório Excelso.

E o faço, mesmo não tendo a União sequer aduzido motivos para “revisão” 

de um entendimento, consolidado há mais de cinquenta anos e com base no 

qual se orienta a totalidade dos julgadores nas instâncias ordinárias.

Enfi m, o fundamento sufi ciente para que a Suprema Corte tenha editado 

a Súmula 383 – a qual a União pretende seja descumprida – se refere a uma 

questão jurídica que diz respeito à seguinte situação: se a interrupção de um 

prazo prescricional se desse no primeiro ano do aludido lapso, caso a prescrição 

voltasse a correr, tão somente, pela metade, ao fi m e ao cabo, o prazo prescricional 

total teria sido de 3 anos e seis meses.
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E, diante de uma básica interpretação fi nalística, o próprio Decreto n. 

20.910/1932, tão bem invocado pela embargante, restaria – ele próprio – 

descumprido, quando estatui o lapso prescricional total de 5 (cinco) anos no 

caso das demandas intentadas em face da Fazenda Pública, como decorre da 

redação do art. 1º do aludido diploma legal.

O Enunciado n. 383 da Súmula de Jurisprudência do col. STF foi fi rmado 

na sessão Plenária de 3/4/1964, ao interpretar o art. 3º do Decreto-Lei n. 

4.597/1942 e o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932. E assim o fez com base nos 

seguintes precedentes: RE 45.030, DJ 13/12/1962, RTJ 24/160; RE 43.346, DJ 

de 20/11/1961, RTJ 20/227; RE 12.973, DJ 3/08/1950; e RE 12.973.

A fi m de reavivar na memória as lições que, mesmo antigas, só por isso, 

não perdem a sua essência, merecem transcrição, até para registro, os excertos 

dos votos proferidos pelos Ministros Luiz Gallotti e Victor Nunes Leal, no 

julgamento do RE 43.346/SP, ainda nos idos de 1961:

O Sr. Ministro Luiz Gallotti: Há que distinguir. Ao estabelecer que a prescrição, 

além de só se interromper uma vez, recomeça, quando interrompida, pela 

metade do prazo, o legislador teve em mente a interrupção pelo protesto, que 

habitualmente se faz quase ao completar-se o quinquênio, de modo a dever a 

ação ajuizar-se, no máximo dentro de sete anos e meio, a contar do ato que lhe 

deu origem.

Mas não poderia o legislador ter pretendido que quem protestou logo após 

o ato fi casse, quanto ao prazo prescricional, em situação pior do que quem se 

conservou inerte até quase o fi m do quinquênio.

Fazê-lo seria desatender ao próprio fundamento fi losófi co da prescrição, que 

constitui uma sanção contra a inércia do credor, a bem da paz social.

A inércia mais prolongada corresponderia melhor tratamento, o que é ilógico 

[...].

O Sr. Ministro Victor Nunes: - No tocante à primeira tese discutida nestes autos, 

estou de acordo com o sr. Ministro Relator e, consequentemente, com o acórdão 

recorrido: o protesto interruptivo da prescrição quinquenal não pode encurtar 

o prazo originário de cinco anos, porque isto seria contra a índole da medida 

processual, acautelatória de direitos, e contra a intenção da parte.

Reporto-me, a esse respeito, às considerações desenvolvidas pelo Sr. Ministro 

Luiz Gallotti, quando Procurador Geral da República, no Recurso Extraordinário 

12.973 (Pareceres, II/201). Não tem, porém, o efeito de aumentar aquele prazo, em 

qualquer caso, para sete anos e meio [...].
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No ano seguinte, por ocasião do julgamento do RE 45.030/SP, a Corte 

Superior assim reafi rmou sua jurisprudência, conforme transcrição da ementa 

e de excerto do voto então proferido pelo eminente Redator do acórdão, que 

prolatara o voto vencedor:

Ementa: - Prescrição quinquenal.

Acréscimo de dois anos e meio. Se a parte, por inadvertência ou qualquer 

outro motivo, a tiver interrompido antes do decurso da metade do prazo, será 

injusto e incivil reconhecê-la como consumada antes de escoados os cincos anos 

[...].

[...]

O Senhor Ministro Henrique D’Ávila: - Sr. Presidente, com a devida venia do 

eminente Sr. Ministro Relator, rejeito os embargos. O acréscimo de dois anos e 

meio à prescrição quinquenal, constitui uma ampliação, em benefício da parte.

Consequentemente, não se afi gura lícito interpretar a franquia de modo a 

restringir ou encurtar o próprio prazo primitivo de cinco anos.

[...]

Mas, se não a tiver promovido; e inadvertidamente, antes do decurso da 

metade do quinquênio, haja interrompido a prescrição pelos meios regulares, 

seria injusto e incivil reconhecê-la antes de decorridos os cinco anos [...].

E, por fi m, o STF – ainda quando tinha competência para examinar 

matéria infraconstitucional – emitiu a Súmula 383 que, desde então, não teve 

qualquer óbice na sua aplicação.

Assim, quando a Suprema Corte entendeu que o prazo total de prescrição 

não poderia fi car aquém de cinco anos, tal ocorreu, justamente, para se evitar 

uma situação deveras esdrúxula em que, a depender do período da primeira 

interrupção (se o fosse no primeiro dia do prazo prescricional), haveria prazos 

prescricionais totais contra a Fazenda Pública de apenas dois anos, seis meses e 

um dia.

Considerando que o aresto embargado fez incidir, de forma estrita, o 

comando da Súmula 383/STF e, não havendo qualquer motivo para revisão 

desse vetusto entendimento, há de se ter em vista que bem aplicou o direito à 

espécie.

Ante o exposto, conheço dos embargos de divergência, mas para lhes negar 

provimento.

É como voto.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de embargos de 

divergência apresentados contra acórdão da Quinta Turma (REsp 1.121.138/

RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, DJe 01/09/2014).

A União, no presente recurso, argumentou divergência com acórdão da 

Segunda Turma (AgRg no AgRg no REsp 1.284.270/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/11/2012) no que tange à contagem do prazo 

prescricional da ação executória individual, após extinção, sem julgamento de 

mérito, de execução coletiva.

A Quinta Turma decidiu no sentido de que a propositura da execução 

coletiva pelo sindicato da categoria, na primeira metade do prazo, interrompe a 

prescrição, que volta a correr, pelo período remanescente, da data de publicação 

do julgado que declarou o sindicato da categoria parte ilegítima para o feito. 

Cite-se:

[...] como a execução iniciada pelo Sindicato foi defl agrada na primeira metade 

do prazo de cinco anos, interrompeu-se a prescrição, que começara a fl uir na data 

do trânsito em julgado do título judicial. Como essa execução não foi adiante, a 

decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem 

do prazo prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, 

nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a demanda individual foi ajuizada 

pelo servidor antes do termo fi nal, não há falar em ocorrência da prescrição da 

pretensão executória.

Em contrapartida, no acórdão paradigma da Segunda Turma, afi rma-se 

que

o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a 

contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em 

dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva.

[...] o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o 

direito dos servidores ocorreu em 13.1.1999, e propôs-se execução coletiva pelo 

sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito por decisão transitada 

em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional se interrompeu 

pela execução ajuizada pelo sindicato, não fluindo no período de 13.1.1999 

a 26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não há falar em 

prescrição, porquanto a ação de execução individual foi ajuizada em 30.7.2004 

pelos servidores.
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Consoante bem destacou o e. Min. João Otávio de Noronha,

não vislumbro similitude fática entre os arestos em confronto, na medida em que, 

no acórdão embargado, a execução individual foi proposta no curso do prazo 

remanescente da prescrição, ao passo que, no aresto paradigma, foi ajuizada 

antes mesmo de iniciar a recontagem do prazo prescricional. Da mesma forma, 

não há falar em dissenso interpretativo, pois o ponto fulcral da divergência, que 

seria a correta aplicação do entendimento consolidado da Súmula n. 383 do STF, 

não chegou a ser enfrentado na solução paradigma. (sem grifo no original)

Sabe-se que o conhecimento dos embargos de divergência tem como 

requisito central a divergência de teses jurídicas em face da mesma hipótese 

fática, o que inocorre no caso em análise.

Em ambos os acórdãos – paradigma e embargado –, está correta a contagem 

do prazo prescricional.

No aresto paradigma, ocioso mencionar que o prazo prescricional, após a 

interrupção, correria pela metade, porquanto a ação individual foi proposta no 

período entre a propositura da ação de execução coletiva e sua extinção.

Assim, deve-se negar conhecimento aos embargos de divergência.

Entretanto, caso vencido quanto a tal preliminar de não conhecimento, 

entendo que o acórdão embargado não merece reforma.

A contagem do prazo prescricional no aresto embargado segue os termos 

da Súmula n. 150/STF: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição 

da ação, em atenção ao disposto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932 e a 

prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do 

ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Além 

disso, está de acordo com o enunciado da Súmula n. 383/STF: a prescrição em 

favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato 

interruptivo, mas não fi ca reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do 

direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Se conjugadas tais premissas jurídicas, não há outra solução senão 

entender que, após o termo da ação de execução coletiva, foi respeitado o prazo 

prescricional, nunca inferior, em casos tais, a 5 anos.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.

Mas, caso conhecido pelo Colegiado, rejeito os embargos no mérito, com 

vênias do eminente Relator.

É como voto.
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VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Servidor público. Execução contra a 

Fazenda Pública. Prescrição quinquenal, a partir da data do ato ou 

fato. Art. 1º do Decreto 20.910/32. Marco interruptivo da prescrição. 

Recomeço da contagem do prazo pela metade. Art. 9º do Decreto 

20.910/32. Execuções individuais propostas pelos servidores após 

decorridos mais de dois anos e meio desde a interrupção da prescrição 

pelo Sindicato, bem como decorridos mais de 5 anos desde o trânsito 

em julgado do título executivo. Prescrição reconhecida. Súmula 383/

STF. Embargos de divergência conhecidos e providos, acompanhando 

o relator, Ministro Humberto Martins.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de Embargos de Divergência 

opostos pela União (fl s. 376/400) contra acórdão proferido pela Quinta Turma, 

em acórdão assim ementado:

Administrativo. Servidor público. Diferenças remuneratórias. Execução contra 

a Fazenda Pública. Prescrição da pretensão executória. Prazo quinquenal (Súmula 

150/STF). Termo inicial: trânsito em julgado da sentença condenatória. Discussão 

sobre a legitimidade ativa do Sindicato da categoria para promover a demanda 

executiva. Interrupção da prescrição. Inexistência de inércia dos interessados. 

Ação individual proposta no prazo. Exegese da Súmula 383/STF.

1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, consoante o 

enunciado da Súmula n. 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação”.

2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 383 do STF, o lapso prescricional 

em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, 

recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. 

Entretanto, a prescrição não fi ca reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do 

direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

3. Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a 

propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não 

teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos 

interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente.

4. No caso dos autos, como a execução iniciada pelo Sindicato foi defl agrada 

na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu-se a prescrição, que 

começara a fl uir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa 
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execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial 

para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado 

pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a 

demanda individual foi ajuizada pelo servidor antes do termo fi nal, não há falar 

em ocorrência da prescrição da pretensão executória.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.121.138/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 01/09/2014)

A embargante aponta divergência para com acórdão proferido pela 

Segunda Turma, assim ementado:

Processual Civil. Servidor público. Execução de sentença coletiva. Prescrição da 

pretensão executiva afastada. Embargos. Autonomia dos honorários advocatícios. 

Possibilidade de cumulação. Correção monetária e juros de mora. Art. 1º-F da Lei 

9.494/1997. MP 2.180-35/2001. Lei 11.960/2009. Natureza processual. Aplicação 

imediata. Irretroatividade.

1. O STJ possui o entendimento pacífi co de que, conquanto autônomos os 

processos de Execução e dos respectivos Embargos, é possível fixar a verba 

honorária no julgamento destes últimos, de forma cumulativa, tendo em vista 

que em ambos os feitos há apenas uma discussão: a procedência ou não do 

débito.

2. Hipótese em que, na realidade, falece interesse recursal aos agravantes 

- que pretendem o reconhecimento da autonomia dos processos, visando 

ao arbitramento da verba honorária para cada um deles -, pois o Tribunal a 

quo expressamente consignou que os honorários arbitrados na Execução de 

Sentença tinham caráter provisório, foram substituídos na sentença que julgou os 

Embargos e englobam “ambas as ações”.

3. O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a 

redação alterada pelo art. 5º da Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, 

devendo ser aplicado imediatamente aos processos em tramitação, vedada, 

entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência. Entendimento 

fi xado no julgamento do REsp 1.205.946/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC.

4. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado 

da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva 

pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr 

pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa 

interruptiva. Precedentes do STJ.

5. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva 

que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 13.1.1999, e propôs-se 

execução coletiva pelo sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito 
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por decisão transitada em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional 

se interrompeu pela execução ajuizada pelo sindicato, não fl uindo no período 

de 13.1.1999 a 26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não 

há falar em prescrição, porquanto a ação de execução individual foi ajuizada em 

30.7.2004 pelos servidores.

6. Agravos Regimentais dos particulares e da Funasa não providos.

(AgRg no AgRg no REsp 1.284.270/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012)

A embargante alega que a controvérsia cinge-se a saber se a instauração 

de processo executivo por sindicato (que veio a ser declarado parte ilegítima) 

é ou não causa interruptiva da contagem do prazo prescricional da pretensão 

executória dos exequentes individuais, se o prazo prescricional interrompido 

volta a correr pela metade (2 anos e 1/2) ou se corre nos termos da parte fi nal da 

Súmula 383/STF:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e 

meio, a partir do ato interruptivo, mas não fi ca reduzida aquém de cinco anos, 

embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Conta que, no caso destes autos, tramitou demanda coletiva cujo título 

executivo transitou em julgado em 23/10/2000. O sindicato deu início a 

execução coletiva em 28/12/2000, mas foi reconhecido parte ilegítima para a 

execução em decisão que transitou em 08/04/2003. A execução individual foi 

aforada em 07/11/2005.

Afi rma que, ao contrário do que decidido no acórdão paradigma, o acórdão 

embargado de divergência entendeu que o recomeço da contagem do prazo 

prescricional executivo interrompido deveria dar-se por 5 anos, não por 2 anos 

e meio. Argumenta que, assim decidindo, o acórdão embargado negou aplicação 

tanto ao preceito segundo o qual o prazo interrompido torna a correr pela 

metade (art. 9º do Decreto 20.910/32) quanto à orientação de que o prazo total, 

desde o início de sua contagem, não pode ser inferior a 5 anos (Súmula 383/

STF).

Em impugnação (fl s. 415/425) os embargados alegam, preliminarmente, 

ausência de similitude fática. Afi rmam que o acórdão recorrido afastou a tese 

de prescrição ao entendimento de que o prazo prescricional executivo foi 

interrompido em 28/12/2000 (com a propositura da execução pelo sindicato) e 

só voltou a fl uir a partir de 08/04/2003 (quando transitou a decisão que rejeitou 
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a legitimidade do sindicato para a promoção da execução coletiva). Transcrevem, 

neste sentido, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:

Assim, entre a data do trânsito em julgado do título judicial, 23/10/2000 (fl . 

114), e a data em que promovida a execução pelo Sindicato, 28/12/2000 (fl s. 

117/118), transcorreram 65 dias do prazo prescricional de 5 anos. O prazo não 

correu no período em que tramitou a execução frustrada – 28/12/2000 a 8/4/2003, 

data do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a legitimidade do Sindicato. 

Findo o motivo da interrupção, o lapso prescricional foi retomado, não pelo prazo 

de dois anos e meio, como previsto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, mas 

pelo período que faltava para completar os cinco anos, nos termos da Súmula 

n. 383/STF, ou seja, descontados os sessenta e cinco dias transcorridos antes da 

propositura da execução pelo Sindicato. Não parece haver dúvida de que, em 

consequência da interrupção, a prescrição somente viria a ocorrer em fevereiro de 

2008.

Sustentam os embargados que o acórdão paradigma não menciona a data 

em que teria sido ajuizada a execução coletiva pelo sindicato, data esta que - a 

prevalecer o entendimento do acórdão recorrido - importaria suspensão da 

contagem do prazo prescricional. Argumentam ainda que o acórdão paradigma 

afastou a prescrição, o que - segundo os embargados - prejudica a utilização 

deste acórdão como paradigma a ser observado.

No mérito, os embargados defendem que a orientação contida no verbete 

sumular n. 383/STF foi corretamente aplicada pelo acórdão embargado.

Os demais embargados apresentam impugnação às fls. 427/438. 

Preliminarmente, afi rmam que o fundamento do acórdão embargado é o de 

que a execução coletiva foi iniciada na primeira metade do prazo prescricional, 

circunstância que não se repete no acórdão apontado como paradigma.

No mérito, afi rmam que o acórdão embargado de divergência entendeu 

que só a partir do trânsito em julgado da decisão que afi rma a ilegitimidade 

do sindicato (08/04/2003) é que volta a fl uir o prazo prescricional para que 

o servidores individualmente dessem início à execução. Sustentam que foi 

acertada a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que, a partir desta data, 

o prazo voltasse a correr por inteiro (5 anos), não pela metade.

Na sessão de julgamento de 21/03/2018, pedi vista para melhor exame dos 

autos.

No que diz respeito à admissibilidade, verifico que tanto no acórdão 

embargado de divergência quanto no paradigma a discussão dirimida tratava da 
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contagem do prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, em execução de 

título executivo judicial produzido em demanda coletiva.

Mais do que isso, em ambos os casos o ente coletivo (sindicato) deu início 

a execução coletiva e em ambos os casos se considerou que o início da execução 

coletiva pelo sindicato interrompia a prescrição da pretensão executória (fl . 397 

destes autos). Em ambos os casos, ademais, está em questão se já havia decorrido 

o prazo prescricional na oportunidade em que iniciadas as execuções individuais 

pelos titulares do direito material reconhecido no título.

No caso paradigma o trânsito em julgado da decisão final de mérito 

proferida na fase de conhecimento da ação coletiva ocorreu em 13/01/1999; a 

execução coletiva proposta pelo sindicato foi extinta por decisão que transitou 

em julgado em 26/06/2006; os titulares haviam ajuizado execuções individuais 

em 30/07/2004 (fl . 400 destes autos). O acórdão paradigma entendeu que a 

prescrição foi interrompida quando o Sindicato deu início à execução coletiva e 

não fl uiu no período de 13/01/1999 a 26/06/2006, data em que tornou a correr 

pela metade (fl s. 397 e 400 destes autos).

O caso objeto destes autos diz respeito a demanda coletiva cujo título 

executivo transitou em julgado em 23/10/2000. O sindicato deu início a 

execução coletiva em 28/12/2000, mas foi reconhecido parte ilegítima para a 

execução em decisão que transitou em 08/04/2003. A execução individual foi 

aforada em 07/11/2005. E o acórdão embargado de divergência entendeu que 

a prescrição da pretensão executória teve sua contagem iniciada quando do 

trânsito do título (23/10/2000), suspensa quando do início da execução coletiva 

pelo Sindicato (28/12/2000) e tornou a fl uir por inteiro (5 anos) apenas quando 

transitou em julgado a decisão que afi rmava que o Sindicato era parte ilegítima 

para promover a execução (08/04/2003), de modo que a prescrição só viria a 

ocorrer em fevereiro de 2008 (fl . 370 destes autos).

Os casos submetidos à decisão do Superior Tribunal de Justiça, portanto, 

são em tudo similares, devendo ser admitidos os Embargos de Divergência. 

Ambos reclamam a interpretação e aplicação das normas jurídicas (derivadas do 

Decreto 20.910/32, que é compreendido como “lei federal” para os fi ns do art. 

105 da Constituição da República) que tratam da contagem da prescrição da 

pretensão executória que tem como devedora a Fazenda Pública.

Além disso, os julgamentos foram divergentes porque o acórdão paradigma 

entendeu que a prescrição interrompida deveria tornar a correr pela metade, 

ao passo que o acórdão embargado de divergência entendeu que a contagem 
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deveria ser suspensa e, depois de terminada a suspensão, continuar a correr por 

inteiro.

Os acórdãos cotejados, portanto, adotaram teses divergentes acerca da 

questão jurídica em discussão. Caracterizada, portanto, a divergência, nos termos 

do art. 546 do CPC/73 e 1.043 do CPC/2015.

Ao contrário do que sustentam os embargados, não é relevante que o 

acórdão paradigma não tenha mencionado a data em que o ente coletivo deu 

início à execução coletiva, uma vez que tal data não se mostrou relevante à 

aplicação da tese adotada pelo acórdão paradigma. Também não é relevante que 

o acórdão paradigma tenha afastado a alegação de prescrição. O que importa, 

para fi m de caracterização da divergência, é a aplicação de teses divergentes na 

solução de casos similares que demandavam a aplicação de idênticas teses.

Admito, portanto, os Embargos de Divergência.

No mérito, verifi co que a tese jurídica adotada pelo acórdão embargado de 

divergência foi, com a devida vênia, equivocada.

Com efeito, o art. 9º do Decreto 20.910/32 dispõe que:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da 

data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Em outros termos: advindo um marco interruptivo da prescrição, sua 

contagem é interrompida (e não simplesmente suspensa). Além disso, a 

prescrição não torna a correr imediatamente, mas apenas quando do último ato 

ou termo do processo que provocou sua interrupção. E mais: quando for o caso 

de se contar novamente a prescrição, sua contagem não é continuada (porque de 

suspensão não se trata, mas de interrupção), mas contada desde o novo marco, 

pela metade.

A interrupção nos termos literais do art. 9º do Decreto 20.910/32 poderia, 

em tese, ser prejudicial ao credor, encurtando seu prazo de 5 anos. Com efeito: 

provocando a interrupção da prescrição e tornando a correr a contagem em 

pequeno espaço de tempo (por brevidade do processo em que interrompida a 

prescrição), o prazo quinquenal poderia, em tese, vir a ser reduzido para menos 

de 5 anos desde quando havia começado a correr.

Foi por essa razão, considerando que a interrupção não poderia prejudicar o 

credor, que o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula 383/STF:
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A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, 

a partir do ato interruptivo, mas não fi ca reduzida aquém de cinco anos, embora o 

titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Considerada a razão de ser do verbete sumular em questão, a normativa de 

que a interrupção “não fi ca reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do 

direito a interrompa durante a primeira metade do prazo” deve ser entendida 

no seguinte sentido: caso a aplicação da norma prevista no art. 9º do Decreto 

20.910/32 seja prejudicial ao credor (encurtando seu prazo para menos de 5 

anos), então o prazo de 5 anos é contado desde o início, sem se considerar a 

interrupção, apenas para o fi m de a interrupção não ser prejudicial ao credor.

Daí porque, data vênia, não tem fundamento no ordenamento jurídico a 

orientação adotada pelo acórdão embargado de divergência.

É o acórdão paradigma que adota a orientação decorrente da lei, da lógica 

e da jurisprudência justifi cada e consolidada: a prescrição da pretensão contra 

a Fazenda Pública (a) caso interrompida após já decorridos mais de dois anos 

e meio da contagem do prazo, quando voltar a correr, correrá ainda por dois 

anos e meio; (b) caso interrompida antes disso, então não será considerada a 

interrupção, contando-se simplesmente o prazo quinquenal previsto no art. 1º 

do Decreto 20.910/32.

No caso objeto destes autos, o título executivo produzido na fase de 

conhecimento transitou em julgado em 23/10/2000; o sindicato deu início a 

execução coletiva em 28/12/2000, portanto antes de decorridos 2 anos e 1/2. 

Destarte, o prazo quinquenal deve ser contado desde 23/10/2000. Na data 

em que a execução individual foi aforada, portanto (07/11/2005), já estava 

fulminada pela prescrição.

Forte nestas razões, acompanho o voto do Relator, Ministro Humberto 

Martins.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Trata-se de embargos de divergência em recurso 

especial opostos em face de acórdão da eg. Quinta Turma, que negou provimento 

a recurso especial da União, com o que afastou a prescrição de execução (de 

pagar) de sentença promovida por servidores do Ministério da Agricultura no 
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Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao cômputo de tempo de serviço prestado 

no regime celetista, para o fi m de percepção de anuênios como servidores 

públicos federais.

A prescrição havia sido reconhecida pelo Juízo de primeiro grau (fl s. 

236/241), vindo a ser afastada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fl s. 

289/294).

Interposto recurso especial pela União, a Quinta Turma negou provimento 

ao recurso mantendo o v. acórdão da Corte Regional.

A União ingressou com os presentes embargos de divergência, admitidos 

pelo ilustre Relator, Ministro Humberto Martins, conforme decisão de fls. 

406/409.

No julgamento dos embargos de divergência, na Corte Especial, votou o 

ilustre Ministro Relator conhecendo dos embargos de divergência e dando-lhes 

provimento, no que foi acompanhado pela eminente Ministra Maria Th ereza de 

Assis Moura e pelo ilustre Ministro Herman Benjamin.

Na oportunidade, votou o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

abrindo divergência para conhecer do recurso, negando-lhe provimento.

Pediu vista antecipada o douto Ministro João Otávio de Noronha, que 

apresentou voto-vista abrindo nova divergência, votando pelo não conhecimento 

dos embargos de divergência, no que foi acompanhado pelo Ministro Jorge 

Mussi.

Na sequência, pediu vista o Ministro Og Fernandes, que votou pelo 

conhecimento dos embargos de divergência.

Seguiu-se pedido de vista do Ministro Mauro Campbell Marques, que votou 

pelo não conhecimento dos embargos de divergência, no que acompanhou a 

divergência aberta pelo Ministro João Otávio de Noronha, e, caso vencido na 

preliminar, pela negativa de provimento ao recurso.

Sobreveio o pedido de vista do Ministro Benedito Gonçalves, que votou 

conhecendo dos embargos de divergência, no que foi acompanhado pelos 

Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Nancy Andrighi e Jorge Mussi, que 

retifi cou seu voto.

Com esses votos, a Corte Especial, por maioria, conheceu dos embargos de 

divergência.
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Quanto ao mérito, após o voto-vista do Ministro Benedito Gonçalves 

acompanhando o Relator para dar provimento aos embargos de divergência, 

votaram no mesmo sentido os Ministros Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 

Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha. O Ministro Og Fernandes votou 

acompanhando a divergência aberta pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

negando provimento ao recurso.

Em resumo, após a Corte Especial decidir, por maioria, pelo conhecimento 

do recurso, computam-se os votos do ilustre Relator, Ministro Humberto Martins, 

e dos Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Benedito 

Gonçalves, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Nancy Andrighi e João Otávio de 

Noronha, dando-lhe provimento.

Negando provimento ao recurso há os votos dos Ministros Napoleão Nunes 

Maia Filho e Og Fernandes.

Pedi vista, para exame mais detido da matéria.

A controvérsia que gerou estes embargos de divergência em recurso 

especial tem seu nascedouro em processo de embargos à execução, no qual a 

União alegou que a obrigação de pagar, objeto da execução, estaria prescrita. 

Argumenta, nesse sentido, que “a decisão exequenda deriva da Ação Ordinária 

movida pelo Sindagri, com trânsito em julgado a 23 de outubro de 2000, tendo 

condenado a União a pagar diferenças do adicional por tempo de serviço 

(‘anuênio’) aos servidores substituídos, mas com o indispensável respeito à 

prescrição quinquenal”.

Nessa linha de raciocínio, sustenta a União que:

Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei n. 4.597, de 19 de agosto de 1942, ainda em 

vigor, sem revogações e recepcionado pela Constituição da República de 1988:

Art. 3º. A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto 

n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida por 

uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a 

interrompeu, ou do último do processo para interromper; consumar-se-á a 

prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da 

mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, 

decorrer o prazo de dois anos e meio (Grifou-se).

Em relação a este dispositivo legal, o art. 219 do Estatuto processual prevê, 

quanto à prescrição, o seguinte:
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A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa 

a coisa, e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o 

devedor o interrompe a prescrição.

No caso dos autos, a parte embargada pretende executar acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região proferido em ação que tramitou na 10ª Vara Cível 

desta Subseção Judiciária. Pela certidão juntada pela própria embargada na 

execução, constatamos que houve trânsito em julgado da decisão em 23 de 

outubro de 2000.

Portanto, deveria ter proposto ação até 23 de outubro de 2005. No entanto, 

somente veio bater às portas do Judiciário em 07 de novembro de 2005, quando 

já transcorrido inapelavelmente o quinquênio prescicional que labuta em prol 

da Fazenda Pública nos termos do Decreto n. 20.901/32 [sic] descabendo agora 

invocar pretenso direito, porquanto, acaso existente, já estaria fulminado pela 

prescrição.

Portanto, defende a União que, tendo os autores sido vencedores na ação 

ordinária, a parte da obrigação relativa ao pagamento de parcelas vencidas 

estaria prescrita, pelo decurso do prazo de cinco anos, entre o trânsito em 

julgado da sentença, ocorrido em 23/10/2000, e o ajuizamento da execução de 

pagar, efetivado em 07/11/2005 (conforme inicial dos embargos à execução, à fl . 

5).

Há, porém, peculiaridade a ser observada no caso: a sentença com trânsito 

em julgado que gerou a possibilidade de execução – tanto da obrigação de fazer 

(implantar em folha de pagamento a diferença relativa aos anuênios) como 

da obrigação de pagar (os valores atrasados) – foi proferida em ação coletiva, 

ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Ministério da Agricultura no Rio Grande 

do Sul (Sindagri), em nome dos servidores a ele fi liados, entre eles os ora 

recorridos.

Na impugnação dos embargos, a respeito da alegada prescrição, reconhecem 

os exequentes que “o trânsito em julgado da condenação é de fato outubro de 

2000”, refutando apenas o argumento de que a execução tenha sido iniciada 

somente em 2005.

Nesse passo, alegam ter a ação de conhecimento sido movida pelo Sindagri, 

“em substituição processual em favor da categoria”, tão logo ocorreu o trânsito 

em julgado:

(...) já em 2001, o sindicato requereu a intimação da União para que desse 

cumprimento à sentença, através da incorporação da vantagem em folha 
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de pagamento e, o que é mais importante, para que trouxesse aos autos as 

fi chas fi nanceiras que permitissem ao sindicato a apresentação de cálculos de 

liquidação.

Seguiu-se então, uma longa discussão sobre a resistência injustificada da 

União Federal em fornecer os documentos que permitissem a apresentação 

de cálculos, discussão esta que gerou, inclusive, a interposição de agravos de 

instrumento (2002.04.01.050921-2; 2003.04.01.033787-9; 2004.04.01.006523-9) e 

sucessivos pedidos de aplicação de multa.

Em meio a tanto debate, o sindicato autor foi surpreendido em fi nal de 2002, 

com a decisão de fl s. 352 e ss. (cópia anexa) pela qual foi declarado ilegítimo para 

propor a execução. Em outras palavras, para o servidor vinculado ao Ministério 

da Agricultura, este foi o instante em que lhe foi imposto pelo Judiciário que 

ajuizasse ordinariamente a ação de execução. Pretender que o tempo até então 

transcorrido, no qual a entidade sindical já propusera a execução coletivamente, 

seja considerado para fi ns de prescrição é injusto e ilegal.

Injusto porque somente a partir desta decisão datada de 2002 é que se tornou 

exigível a conduta diretamente por parte dos credores, pessoas físicas. Ilegal, 

porque, do contrário, o prazo de prescrição aplicável aos embargantes deixaria de 

ser de 5 anos para ser reduzido para apenas 3, o que afronta o Decreto 20.910/32 

e o próprio direito de acesso ao judiciário e efetiva prestação jurisdicional.

O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, entendeu que não teria sido iniciada 

a execução por parte do Sindagri, conforme destaca à fl . 239 destes autos:

Em verdade, após o trânsito em julgado da decisão exequenda, o sindicato autor 

da ação ordinária apenas promoveu atos preparatórios ao ajuizamento da execução 

(fl s. 54/55). Conhecendo a lei civil e processual civil, sabia que corria o risco de ver 

fulminado o direito de ação de executar a sentença caso não adotasse as medidas 

previstas no art. 604, e seus parágrafos, do CPC (revogados pela Lei 11.232/2005, em 

vigor até junho de 2006) ou a própria ação de execução, ainda que tivesse dúvidas 

sobre a legitimidade da entidade associativa para agir em nome dos servidores 

substituídos.

Reconhecida a prescrição na sentença que julgou os embargos à execução, 

o eg. TRF da 4ª Região a afastou, no julgamento da apelação, em acórdão com a 

seguinte ementa (fl s. 292/293):

Embargos à execução de sentença proferida em ação coletiva. Prescrição da 

pretensão executiva. Inocorrência.

1. “Embora entre o trânsito em julgado da decisão exequenda e a propositura 

da presente ação de execução tenham passado mais de cinco (5) anos, não houve, 

no presente caso, a ocorrência da prescrição da execução, pois o título executivo, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

66

embora tornado certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, 

só pôde ser executado quando também tornado líquido, não correndo o prazo 

prescricional enquanto o credor promove as diligências para elaborar a memória 

de cálculo necessária à instrução da ação executiva. 2. O dies a quo do curso 

do prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser a data em que o Sindicato Autor 

foi declarado parte ilegítima para promover coletivamente a execução, momento 

em que fi cou defi nido que todos os servidores benefi ciados pela decisão na ação 

coletiva deveriam promover a execução individualmente” (TRF4, Apelação Cível n. 

2006.71.00.032459-6, 4ª Turma, Juiz Federal Convocado João Batista Lazari, por 

unanimidade, D.E. 12/02/2008).

2. A prescrição da ação, relativa ao fundo do direito, não se confunde com a 

prescrição da pretensão executiva contra a Fazenda Pública (Súmula n. 150/STF); 

embora ambas possuam o prazo de cinco anos, a primeira começa a correr do fato 

que originou o direito e a segunda do trânsito em julgado da eventual sentença 

condenatória.

3. Apelo provido, desconstituindo a sentença que reconheceu a prescrição da 

pretensão executiva.

O acórdão da Corte Regional veio a ser mantido pelo acórdão da eg. 

Quinta Turma, no julgamento do recurso especial interposto pela União, mas 

trouxe à discussão elemento novo, qual seja a contagem do prazo prescricional 

após interrupção, conforme se destaca no item 4 da ementa do acórdão objeto 

dos presentes embargos de divergência:

Administrativo. Servidor público. Diferenças remuneratórias. Execução contra 

a Fazenda Pública. Prescrição da pretensão executória. Prazo quinquenal (Súmula 

150/STF). Termo inicial: trânsito em julgado da sentença condenatória. Discussão 

sobre a legitimidade ativa do Sindicato da categoria para promover a demanda 

executiva. Interrupção da prescrição. Inexistência de inércia dos interessados. 

Ação individual proposta no prazo. Exegese da Súmula 383/STF.

1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, consoante o 

enunciado da Súmula n. 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação”.

2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 383 do STF, o lapso prescricional 

em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, 

recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. 

Entretanto, a prescrição não fi ca reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do 

direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
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3. Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a 

propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não 

teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos 

interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente.

4. No caso dos autos, como a execução iniciada pelo Sindicato foi defl agrada na 

primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu-se a prescrição, que começara 

a fl uir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa execução não 

foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada 

da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado pelo período 

remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a demanda individual foi 

ajuizada pelo servidor antes do termo fi nal, não há falar em ocorrência da prescrição 

da pretensão executória.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.121.138/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 20/02/2014, DJe de 1º/09/2014)

Observe-se que o acórdão embargado adota a tese de que a execução 

coletiva, promovida pelo Sindagri, como substituto dos servidores, interrompe 

o prazo prescricional, o qual recomeça a fl uir “na data do trânsito em julgado do 

título judicial”, acrescentando que, “como essa execução não foi adiante, a decisão 

que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem do prazo 

prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, nos termos da 

Súmula 383/STF”.

Observa-se, assim, que, na espécie, segundo o acórdão embargado, a 

prescrição começou a correr no trânsito em julgado da sentença do processo de 

conhecimento. Tendo tal prazo sido interrompido pelo ajuizamento da execução 

coletiva, retomou seu curso após a extinção desta, em razão da declarada 

ilegitimidade do sindicato autor. A partir do trânsito em julgado da decisão que 

declarou a ilegitimidade do Sindagri, teria começado a fl uir o prazo prescricional 

para os substituídos, o qual não seria de dois anos e meio - como previsto no 

Decreto 20.910/32, por força da Súmula 383/STF:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e 

meio, a partir do ato interruptivo, mas não fi ca reduzida aquém de cinco anos, 

embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Residiria aí a divergência alegada pela União, em relação ao acórdão 

paradigma, que assim trata a questão:
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Processual Civil. Servidor público. Execução de sentença coletiva. Prescrição da 

pretensão executiva afastada. Embargos. Autonomia dos honorários advocatícios. 

Possibilidade de cumulação. Correção monetária e juros de mora. Art. 1º-F da Lei 

9.494/1997. MP 2.180-35/2001. Lei 11.960/2009. Natureza processual. Aplicação 

imediata. Irretroatividade.

1. O STJ possui o entendimento pacífi co de que, conquanto autônomos os 

processos de Execução e dos respectivos Embargos, é possível fixar a verba 

honorária no julgamento destes últimos, de forma cumulativa, tendo em vista 

que em ambos os feitos há apenas uma discussão: a procedência ou não do 

débito.

2. Hipótese em que, na realidade, falece interesse recursal aos agravantes 

- que pretendem o reconhecimento da autonomia dos processos, visando 

ao arbitramento da verba honorária para cada um deles -, pois o Tribunal a 

quo expressamente consignou que os honorários arbitrados na Execução de 

Sentença tinham caráter provisório, foram substituídos na sentença que julgou os 

Embargos e englobam “ambas as ações”.

3. O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a 

redação alterada pelo art. 5º da Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, 

devendo ser aplicado imediatamente aos processos em tramitação, vedada, 

entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência. Entendimento 

fi xado no julgamento do REsp 1.205.946/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC.

4. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado 

da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva 

pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr 

pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa 

interruptiva. Precedentes do STJ.

5. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que 

reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 13.1.1999, e propôs-se execução 

coletiva pelo sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito por decisão 

transitada em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional se interrompeu 

pela execução ajuizada pelo sindicato, não fluindo no período de 13.1.1999 a 

26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não há falar em 

prescrição, porquanto a ação de execução individual foi ajuizada em 30.7.2004 pelos 

servidores.

6. Agravos Regimentais dos particulares e da Funasa não providos.

(AgRg no AgRg no REsp 1.284.270/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 06/11/2012, DJe de 09/11/2012)

Dito isto, e bem delimitada a divergência em debate, o cerne da discussão é 

saber se, havendo interrupção do prazo prescricional contra a Fazenda Pública, 
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durante a primeira metade dos cinco anos previstos no Decreto 20.910/1932, 

o prazo remanescente é de dois anos e meio, acrescido, se for o caso, do tempo 

necessário à totalização dos cinco anos, a teor da Súmula 383/STF.

A questão foi posta expressamente pelo ilustre Ministro Og Fernandes, que, 

em seu voto-vista, afi rma:

Ou seja e bem resumido: a embargante quer, de forma clara, que seja 

descumprido o comando da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, eis que 

o aresto impugnado baseou-se, estritamente, nos termos do referido enunciado 

sumular.

Com efeito, se o acórdão embargado fundamentou a fi xação do prazo 

prescricional - remanescente, após a interrupção - na Súmula 383/STF, dar 

provimento aos embargos de divergência equivaleria a dizer que o referido 

enunciado da Corte Suprema não teria mais aplicação por esta Corte Superior.

Diz-se “não mais” porque é pacífi ca nesta Corte a aplicação da Súmula 

383/STF, como se vê nos seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Militar. Reforma. Acidente em serviço. Requerimento administrativo. 

Indeferimento pela Administração. Causa interruptiva. Embora o titular do direito 

tenha interrompido a prescrição durante a primeira metade do prazo, esta não 

fi ca reduzida aquém de cinco anos. Ação ajuizada dentro dos cinco anos. Súmula 

383 do STF. Agravo regimental da União desprovido.

1. O regramento específi co do prazo prescricional das pretensões deduzidas 

contra a Fazenda Pública, tal como no caso, está previsto no Decreto 20.910/32, 

que em seu art. 1º estabelece, de forma geral, o prazo prescricional de cinco anos.

2. No art. 9º, há expressa disciplina para as hipóteses de interrupção do prazo 

prescricional, que traz como consequência o recomeço da contagem do prazo 

prescricional, mas agora pela metade

3. Essa regra, contudo, não pode significar a redução do prazo de cinco anos 

previsto no art. 1º do referido Decreto 20.910/32, pelo que sua aplicação deve 

compatibilizar-se com o entendimento sufragado na Súmula 383 do Supremo 

Tribunal Federal, a qual assegura que a prescrição em favor da Fazenda Pública 

recomeça a correr por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fi ca 

reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a 

primeira metade do prazo.

4. No presente caso, fi xado o termo inicial em 27.4.1998, interrompido em 

30.3.1999, quando já decorridos 11 meses e 3 dias, e voltando a correr a partir de 
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15 de novembro de 2000, o prazo mínimo de 5 anos se encerraria em dezembro 

de 2004. Ajuizada a ação em 7 de agosto de 2003, não houve a prescrição da 

pretensão autoral.

5. Agravo Regimental da União desprovido.

(AgRg no AREsp 137.830/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 15/05/2012, DJe de 21/05/2012)

Administrativo. Processual Civil. Prescrição da pretensão executória. Súmula 

150/STF. Violação do art. 535 do CPC. Causas interruptivas e suspensivas do prazo 

prescricional. Omissão. Retorno dos autos para novo julgamento dos embargos 

de declaração.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que ação 

executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos, contados a 

partir do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, 

em consonância com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos do enunciado da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, o lapso 

prescricional somente poderá ser interrompido uma única vez - o que se dá com 

o ajuizamento da ação cautelar de protesto -, recomeçando a correr pela metade, 

resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

3. No caso, para a solução de litígio, é imprescindível verifi car as eventuais 

causas suspensivas e/ou interruptivas da prescrição suscitadas pelos recorrentes, 

o que não foi examinado pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos 

de declaração. Nesse contexto, merece prosperar a irresignação no tocante à 

alegada ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC.

4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos declaratórios, 

determinando o retorno dos autos à origem, a fi m de que novo julgamento seja 

proferido, agora em consonância com o entendimento consagrado na Súmula 

150/STF, sanando-se a omissão indicada.

(REsp 1.209.003/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

20/02/2014, DJe de 18/03/2014)

Assim é que, como bem observou o Ministro Og Fernandes, em seu voto-

vista, “considerando que o aresto embargado fez incidir, de forma estrita, o comando 

da Súmula 383/STF e, não havendo qualquer motivo para revisão desse vetusto 

entendimento, há de se ter em vista que bem aplicou o direito à espécie” a col. Quinta 

Turma.

Acrescente-se, fi nalmente, apenas a título de arremate, que, apesar da 

divergência entre os acórdãos confrontados, embora o acórdão apontado como 
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paradigma não tenha aplicado a Súmula 383/STF - ao contrário do acórdão 

embargado -, também não chegou a negar sua efi cácia.

Ocorreu apenas que, no precedente tido como paradigma, não se ingressou 

no aspecto da aplicação ou não da Súmula 383/STF, uma vez que, naquele caso, 

os substituídos ingressaram com a execução individual, antes de transitar em 

julgado a decisão que extinguiu a execução coletiva, sem julgamento do mérito. 

É o que se vê no seguinte trecho do voto do ilustre Ministro Relator, no acórdão 

paradigma:

No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva 

que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 13/1/1999, e foi proposta 

execução coletiva pelo Sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito 

por decisão transitada em julgado em 26/6/2006.

Portanto, o prazo prescricional foi interrompido pela execução ajuizada pelo 

Sindicato, não fl uindo no período de 13/1/1999 a 26/6/2006, quando recomeçou 

a correr pela metade.

Assim, não há falar em prescrição, porquanto a ação de execução individual foi 

ajuizada em 30/7/2004 pelos servidores.

Constata-se, portanto, que, no caso paradigma, não se chegou a discutir a 

aplicação ou não da Súmula 383/STF, uma vez que tal discussão não era cabível 

à espécie.

Com base nessas ponderações, e rogando vênia aos eminentes Ministros 

que votaram de maneira diversa, o voto é pelo não provimento dos embargos 

de divergência, acompanhando a divergência inaugurada pelo ilustre Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, e, consequentemente, afastando a prescrição.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Senhora Presidente, eu 

subscreveria a conclusão do eminente Relator quanto a sua teoria geral sobre a 

prescrição da ação de execução se não houvesse, neste caso, uma singularidade 

relevantíssima.

2. A prescrição, como todos sabemos, não depende simplesmente do 

decurso do prazo; depende também da inércia do titular de direito. Há que 
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se conjugar os dois fenômenos para que a prescrição produza seus efeitos 

deletérios da pretensão. No caso, Senhora Presidente, observa-se, claramente no 

processo, que o sindicato vencedor da ação coletiva propôs a execução no prazo 

legal. Essa iniciativa do sindicato veio a ser afastada do mundo jurídico pelo 

reconhecimento da sua ilegitimidade ativa. Em seguida, iniciou-se o prazo para 

as execuções individuais depois do malogro da iniciativa executória do sindicato.

3. A orientação judicial é no sentido de que, em uma hipótese como 

esta, se decota o tempo do sindicato, e se inicia o tempo para os exeqüentes 

individuais. Essa é a orientação da jurisprudência e a exegese da Súmula 383/

STJ. No caso, não houve inércia dos legitimados para propor a execução, tanto 

o sindicato como os indivíduos propuseram no tempo legal. Entretanto, o 

Ministro Humberto Martins está entendendo que o tempo dos indivíduos é de 

dois anos e meio, e não o é. O tempo dos indivíduos é de cinco anos, contado 

do trânsito em julgado da decisão que não reconheceu a legitimidade ativa do 

sindicato.

4. Observo ainda que os arestos confrontados não têm similitude fática 

nem jurídica, porque tratam de coisas distintas. No aresto recorrido, não houve o 

enfrentamento dessa questão do decotamento do tempo do sindicato, do tempo 

de uma execução proposta, porque não está legitimado. E nos outros, houve 

simplesmente a aplicação da teoria geral da prescrição, ou seja, o decurso do 

tempo e a inércia do titular de direito.

5. No caso, houve decurso do tempo, mas não houve a inércia. Então, não 

há prescrição com relação aos indivíduos, a não ser que se tome em consideração 

o tempo do sindicato, que era parte ilegítima. Esse tempo deveria ser decotado, 

o prazo para as execuções individuais está absolutamente íntegro.

6. Peço vênia ao eminente Relator, em primeiro lugar, para não 

conhecer desse recurso pela dessemelhança entre os arestos confrontados 

ou, alternativamente, para desprover o recurso, porque o tempo da parte que 

executou ilegitimamente a decisão coletiva tem de ser decotado do tempo que se 

resguarda para os exeqüentes individuais.

7. Peço vênia ao Relator para conhecer dos Embargos de Divergência e 

negar-lhes provimento.

8. É como voto.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.281.594-SP (2011/0211890-7)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Relator para o acórdão: Ministro Felix Fischer

Embargante: Buchalla Veículos Ltda

Advogados: Candido Rangel Dinamarco e outro(s) - SP091537

Cássio Hildebrand Pires da Cunha - DF025831

Oswaldo Daguano Júnior - SP296878

João Antônio Cánovas Bottazzo Ganacin e outro(s) - 

   SP343129

Gabriela Silva Melo - DF049385

Embargado: Ford Motor Company Brasil Ltda

Advogados: Isabela Braga Pompilio e outro(s) - DF014234

Christiano Pereira Carlos e outro(s) - DF014223

Julio Gonzaga Andrade Neves - SP298104A

Natália Alves Barbosa - DF042930

Interes.: Instituto de Estudos Culturalistas - “Amicus Curiae”

Advogados: Gerson Luiz Carlos Branco - RS032671

Rafael Santos Alexandria de Oliveira - BA018676

João Vítor Santos Cunha - BA061220

Soc. de Adv.: Gerson Branco Advogados

EMENTA

Civil e Processual Civil. Embargos de divergência no recurso 

especial. Dissenso caracterizado. Prazo prescricional incidente 

sobre a pretensão decorrente da responsabilidade civil contratual. 

Inaplicabilidade do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Subsunção à 

regra geral do art. 205, do Código Civil, salvo existência de previsão 

expressa de prazo diferenciado. Caso concreto que se sujeita ao disposto 

no art. 205 do diploma civil. Embargos de divergência providos.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, os embargos de divergência tem como fi nalidade precípua 
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a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, 

consiste em defi nir o prazo prescricional incidente sobre os casos de 

responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, 

constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo 

assim comportar interpretação ampliativa das balizas fi xadas pelo 

legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a 

expressão “reparação civil” empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-

se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não 

atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre 

a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da 

distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o 

tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos 

advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do 

principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto 

não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação 

contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de 

prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o 

provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao 

descumprimento do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil 

decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e 

venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição 

decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 

prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Felix Fischer 

conhecendo e dando provimento aos embargos de divergência, no que foi 
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acompanhado pelos Srs. Ministros Francisco Falcão, Laurita Vaz, Humberto 

Martins, Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes e Mauro Campbell 

Marques, e os votos dos Srs. Ministros Herman Benjamin, Jorge Mussi e 

Luis Felipe Salomão acompanhando o relator, por maioria, conhecer e dar 

provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Felix Fischer.

Lavrará o acórdão o Senhor Ministro Felix Fischer.

Acompanharam o Sr. Ministro Felix Fischer os Srs. Ministros Francisco 

Falcão, Laurita Vaz, Humberto Martins, Napoleão Nunes Maia Filho, Og 

Fernandes e Mauro Campbell Marques. Votaram vencidos os Srs. Ministros 

relator, Raul Araújo, Herman Benjamin, Jorge Mussi e Luis Felipe Salomão.

Não participaram do julgamento as Sras. Ministras Nancy Andrighi e 

Maria Th ereza de Assis Moura.

Brasília (DF), 15 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Presidente

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 23.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de embargos de divergência 

interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte Superior, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, assim ementado (fl . 950-951):

Recurso especial. Processual Civil. Civil. Ausência de violação do art. 535 do 

CPC/1973. Prescrição. Pretensão fundada em responsabilidade civil contratual. 

Prazo trienal. Unificação do prazo prescricional para a reparação civil advinda 

de responsabilidade contratual e extracontratual. Termo inicial. Pretensões 

indenizatórias decorrentes do mesmo fato gerador: rescisão unilateral do contrato. 

Data considerada para fi ns de contagem do lapso prescricional trienal. Recurso 

improvido.

1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente 

indicação dos fundamentos em que se fi rmou a formação do livre convencimento 

motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os 

embargos de declaração opostos.
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2. O termo “reparação civil”, constante do art. 206, § 3º, V, do CC/2002, deve ser 

interpretado de maneira ampla, alcançando tanto a responsabilidade contratual 

(arts. 389 a 405) como a extracontratual (arts. 927 a 954), ainda que decorrente 

de dano exclusivamente moral (art. 186, parte fi nal), e o abuso de direito (art. 

187). Assim, a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide do 

novo paradigma do Código Civil de 2002 deve observar o prazo comum de três anos. 

Ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos prescricionais estão estabelecidos em 

disposições legais especiais.

3. Na V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça, realizada em novembro de 2011, foi editado o Enunciado 

n. 419, segundo o qual “o prazo prescricional de três anos para a pretensão 

de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à 

responsabilidade extracontratual”.

4. Decorrendo todos os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial 

da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes, é da data desta 

rescisão que deve ser iniciada a contagem do prazo prescricional trienal.

5. Recurso especial improvido.

Pela decisão de fl s. 1.044/1.048, os Embargos de Divergência processados 

perante a Corte Especial foram admitidos em relação aos acórdãos paradigmas 

provenientes das Turmas integrantes da Primeira Seção, assim ementados:

Administrativo. Processual Civil. Telefonia. Repetição de indébito de tarifas 

cobradas indevidamente. Prazo prescricional decenal. Precedentes.

1. “A pretensão indenizatória da parte autora, nascida do inadimplemento 

contratual, obedece ao prazo prescricional decenal por ter natureza contratual.” 

(AgRg no REsp 1.317.745/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 14/5/2014.)

2. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 47.931/RS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 2/2/2012, DJe 9/2/2012; AgRg no AREsp 

138.704/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 

6/8/2013, DJe 22/8/2013.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.516.891/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

Agravo interno em recurso especial. Prazo prescricional. Vício na obra 

verifi cado antes da vigência do Código Civil de 2002. Regra de transição. Art. 

2.028 do CC/2002. Responsabilidade do construtor por defeito da obra. Prazo 

prescricional de 10 anos.
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1. Discute-se o prazo prescricional da pretensão de responsabilização do 

construtor por defeito na obra.

2. Considerando que, para a presente hipótese, o Código Civil de 2002 reduziu 

o prazo prescricional de 20 anos para 10 anos, e que na data em que o referido 

diploma entrou em vigor não havia transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal, 

contado a partir de 11 de janeiro de 2003 (art. 2.028 do CC/2002).

3. Ademais, o posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que “não 

se aplica o prazo de decadência previsto no parágrafo único do art. 618 do Código 

Civil de 2002, dispositivo sem correspondente no código revogado, aos defeitos 

verifi cados anos antes da entrada em vigor do novo diploma legal” (AgRg no REsp 

1.344.043/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 4/2/2014).

4. Agravo a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.112.357/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 14/06/2016, DJe 23/06/2016)

Em síntese, a embargante sustenta que o dever de indenizar nas relações 

contratuais é acessório à obrigação contratada, de modo que, enquanto não 

prescrita a pretensão de que seja cumprida a obrigação contratual principal, não 

poderia estar prescrita a pretensão acessória de reparação de dano decorrente do 

descumprimento do contrato. Alega que o acórdão embargado de divergência 

não apresentou fundamento além da inconformidade, partilhada com parte da 

doutrina, a respeito da extensão do prazo legal de 10 anos aplicável ao caso em 

exame. Caso não acolhidos os embargos de divergência, pretende a modulação 

(com fundamento no art. 927, parágrafo 3º, do CPC/2015) dos efeitos do que 

sustenta haver sido uma alteração da jurisprudência dominante.

A embargada apresentou impugnação às fl s. 1.054/1.130. Alega que desde 

o advento do Código Civil de 2002 pende controvérsia tanto na doutrina quanto 

nas Cortes a respeito do prazo prescricional incidente sobre as pretensões 

reparatórias decorrentes de ilícito contratual. Em sede preliminar, afi rma nada 

haver a dizer. Quanto ao mérito, defende o acerto do acórdão embargado de 

divergência ao concluir pela aplicabilidade do prazo trienal.

Sustenta que, no ordenamento jurídico, as diferenças de disciplina entre 

a reparação civil por dano contratual ou extracontratual são pontuais e sempre 

expressas, tal como feito nos arts. 397 e 398 do CC/2002, nos arts. 402 e ss. 

e 406 e ss., bem ainda nos arts. 944 a 947 do mesmo Código e mesmo no 

art. 100, V, “a” do CPC/73. Aduz que “a reparação de perdas e danos é tronco 

científi co comum do qual responsabilidade contratual e aquiliana se ramifi cam, 
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com algumas particularidades, mas sempre a mesma base”, não havendo razão 

para supor que o art. 206, § 3º, V, do CC/2002, ao fazer referência ao gênero 

(reparação), esteja a excluir a reparação contratual.

Para a embargada, o raciocínio proposto pela embargante ignora a diferença 

entre exigibilidade da execução específi ca e da indenização decorrente do dano 

advindo do descumprimento do contrato. Observa que o inadimplemento 

contratual é o suporte fático da pretensão de reparação civil por descumprimento 

do contrato, mas não é obrigação acessória. Acrescenta que também a pretensão 

ao cumprimento forçado das obrigações contratuais tem como suporte fático o 

inadimplemento, não havendo relação de acessoriedade.

Alega que a opção do credor pela via da resolução contratual ou da exigência 

de cumprimento da obrigação específi ca, bem ainda a pretensão à indenização 

por perdas e danos, pode conduzir a prazos prescricionais diversos, sem que 

haja nisso perplexidade. Argumenta que pode haver pretensão imprescritível à 

tutela específi ca (como ocorre com direitos da personalidade), com a respectiva 

pretensão indenizatória sujeita a prazo prescricional.

Assevera que, ainda que houvesse uma relação de acessoriedade entre uma 

pretensão e outra, não haveria impedimento para que o prazo prescricional 

atinente à pretensão acessória fosse menor que o previsto para a principal, 

já que o próprio Código Civil (art. 206, § 3º, III) prevê a prescrição de juros 

e demais verbas acessórias em três anos, enquanto as pretensões contratuais 

podem prescrever em 5 ou 10 anos. Acrescenta que o prazo trienal é contado da 

verifi cação do dano, não havendo prejuízo ao credor.

Ademais, aduz que o ilícito extracontratual é mais grave que o contratual, 

não havendo razão axiológica para que o prazo prescricional relativo ao dano 

contratual seja superior ao relativo ao dano extracontratual.

Segundo a embargada, não há justifi cativa técnica para que se conclua pela 

diferença de prazos prescricionais à revelia do texto legal. Afi rma que a lei civil 

quis cuidar de ambas as hipóteses sob a mesma norma decorrente do art. 206, 

§ 3º, V, do CC/2002. Menciona doutrinadores que sustentam suas teses, bem 

ainda julgados do STJ neste sentido desde 2006.

O Ministério Público Federal (fl s. 1.133/1.143) opina pelo conhecimento 

e provimento dos Embargos de Divergência, ao entendimento de que o prazo 

prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002 se aplica apenas à 

responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, não à pretensão reparatória 

deduzida nos autos pela embargante, que tem como causa de pedir supostos 
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danos decorrentes de rescisão unilateral de contrato, a qual, segundo o parecer 

do Parquet, sujeita-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC.

Em petição de fls. 1.146/1.170-STJ, a embargante menciona artigo 

doutrinário em favor de sua tese.

Em petição de fl s. 1.173/1.181, a embargada afi rma que o artigo apenas 

reforça que a matéria em questão divide a opinião da doutrina e dos tribunais. 

Além disso, reitera seus argumentos.

Em petição de fl s. 1.185/1.249, a embargante traz acórdão proferido pela 

Segunda Seção a respeito no assunto (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).

Às fls. 1.297/1.298 foi admitido o ingresso do Instituto de Estudos 

Culturalistas - IEC - na condição de amicus curiae, facultando-se a apresentação 

de memoriais (já acostados às fl s. 1.283/1.295), mas consignando-se que o 

exame do pleito de realização de sustentação oral cabe à Presidência do órgão 

julgador.

É o relatório.

VOTO

Ementa: Civil e Processual Civil. Embargos de divergência em 

recurso especial. Prescrição. Pretensão fundada em responsabilidade 

civil contratual. Prazo trienal. Unificação do prazo prescricional 

para a reparação civil advinda de responsabilidade contratual e 

extracontratual.

1. Hipótese em que, na origem, existente prévia relação 

contratual entre as partes, a autora formula pretensão de reparação de 

supostos danos sofridos com inadimplementos contratuais pela ré, por 

supostamente (i) não haver a ré respeitado direito de exclusividade, 

(ii) haver a ré exigido que a autora voltasse a cumprir o contrato e (iii) 

haver a ré rescindido unilateralmente o contrato.

2. Discute-se, nestes Embargos de Divergência, se o prazo 

prescricional para o exercício de tais pretensões é de 3 (art. 206, § 3º, 

V, do CC/2002) ou de 10 anos (art. 205 do CC/2002).

3. O prazo decenal, por expressa previsão legal (art. 205 do 

CC/2002), só se aplica nas hipóteses em que não haja previsão legal 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

80

de prazo inferior.

4. O fato de o art. 206, § 3º, V, do CC/2002 usar o termo 

“reparação civil”, que o CC/2002 subsequentemente usa para tratar da 

responsabilidade extracontratual (arts. 932, 942 e 943 do CC/2002), 

mas não da contratual, não autoriza que se conclua pela exclusão do 

dano contratual no preceito que trata da prescrição da pretensão 

reparatória.

5. Há outros elementos, além do estritamente literal, para a 

interpretação do preceito constante do art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

6. O instituto da prescrição guarda relação com a segurança 

jurídica. A diminuição dos prazos prescricionais com o Código Civil 

de 2002 atende ao interesse coletivo, para além do interesse individual, 

pois com ela chega-se à pacifi cação social em virtude do decurso do 

tempo, atendendo-se ao princípio da socialidade.

7. Os princípios da eticidade e da operabilidade orientam o 

intérprete a ler os preceitos do Código Civil sob a consideração de 

que o legislador procurou redigi-lo de modo simples e de sorte a 

evitar dúvidas e, especialmente, de forma a acentuar o mandamento 

segundo o qual nas situações em que a norma não distingue, não é lícito ao 

intérprete distinguir.

8. O art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ao estabelecer que 

prescreve em 3 anos “a pretensão de reparação civil”, não distinguiu 

entre a reparação de dano de origem contratual e de dano de origem 

extracontratual.

9. O Código Civil de 2002 estabeleceu diferentes prazos 

prescricionais para diferentes pretensões, não importando que um dos 

fundamentos destas pretensões (a anterior celebração de um contrato 

entre as partes) seja o mesmo. Assim: para exigir o cumprimento de 

prestação contratual ilíquida, o prazo é de 10 anos (art. 205); para 

exigir o cumprimento de prestação contratual líquida, o prazo é de 5 

anos (art. 206, § 5º, I); para exigir a reparação de dano, o prazo é de 3 

anos (art. 206, § 3º, V); para exigir juros o prazo é também de 3 anos 

(art. 206, § 3º, III).

10. Não há como ser acolhido, contra o as previsões legais que 

se vem de mencionar, o argumento de que uma suposta necessidade 
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de coerência demandaria que devessem ser regidas pelo mesmo prazo 

prescricional todas as pretensões decorrentes de inadimplemento 

contratual.

11. O exercício da pretensão principal e o exercício da pretensão 

acessória podem sujeitar-se a prazos prescricionais diversos. Art. 206, 

§ 3º, III, do CC/2002.

12. Também não convence o argumento de que haveria razões 

axiológicas segundo as quais, sendo o dano contratual mais ou menos 

grave que o extracontratual, então o prazo prescricional para o exercício 

de um deveria ser maior que o do outro. O legislador estabeleceu em 

3 anos o prazo prescricional para que sejam formuladas em juízo as 

pretensões de “reparação civil” (art. 206, § 3º, V), não distinguindo 

entre a reparação fundada em contrato e aquela fundada em fatos 

independentes da existência de relação contratual. Não há fundamento 

para que se possa concluir que a opção adotada pelo legislador não 

deva ser aplicada.

13. É trienal o prazo prescricional para o exercício da pretensão de 

reparação civil (art. 206, § 3º, V, do CC/2002), seja ela decorrente de 

relação jurídica contratual ou extracontratual, excetuados os regimes 

especiais como, por exemplo, o do Código de Defesa do Consumidor.

14. Hipótese diversa daquela que foi decidida pela Corte Especial 

nos EAREsp 758.676 e 672.536 e EREsp 1.515.546, julgados em 

2016, e nos Embargos de Divergência cujo julgamento foi fi nalizado 

na assentada de 20.02.2019 (EREsp 1.523.744 e EAREsp 750.497, 

738.991 e 622.503), que tratavam de pleito de repetição de quantias 

indevidamente cobradas por companhias prestadoras de serviço 

de telefonia, ao passo que os presentes autos veiculam pretensão 

de reparação de danos alegadamente sofridos em decorrência de 

descumprimento de obrigações contratuais.

15. Os precedentes mencionados no item acima têm por razão 

de decidir o fundamento de que o prazo especial previsto no art. 206, 

parágrafo 3º, inciso IV, do CC/2002 (para a pretensão de ressarcimento 

de enriquecimento sem causa) não se aplica à hipótese de repetição de 

quantia indevidamente cobrada por prestadora de serviço de telefonia.

16. Conquanto nos casos mencionados no item 14 se possa 

sustentar que o prazo prescricional é regido pela disposição subsidiária 
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do Código Civil (art. 205), no caso dos presentes autos o prazo 

prescricional é regido pela disposição específica segundo a qual 

prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil (art. 206, parágrafo 

3º, inciso V, do CC/2002).

17. Embargos de divergência não providos.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de hipótese em que, 

na origem, existente prévia relação contratual entre as partes, a autora Buchalla 

Veículos Ltda. formula pretensão de reparação de supostos danos sofridos com 

inadimplementos contratuais pela ré Ford Motor Company Brasil Ltda., por 

supostamente (i) não haver a ré respeitado direito de exclusividade, (ii) haver a 

ré exigido que a autora voltasse a cumprir o contrato e (iii) haver a ré rescindido 

unilateralmente o contrato. Discute-se, nos presentes Embargos de Divergência, 

se o prazo prescricional para o exercício de tais pretensões é de 3 ou de 10 anos.

As partes bem ilustraram as divergências doutrinárias a respeito da questão 

em exame nos presentes Embargos de Divergência. Demonstraram, igualmente, 

que o Superior Tribunal de Justiça, desde o advento do Código Civil de 2002, já 

decidiu ora no sentido que atende aos interesses da embargante, ora no sentido 

que atende aos interesses da embargada.

É chegada a hora de o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte 

Especial (uma vez que são cotejados julgados oriundos de Turmas integrantes 

da Primeira e da Segunda Seção), defi nir de vez a solução a ser dada à questão 

aqui controvertida, qual seja, se, à luz do Código Civil de 2002, é trienal ou decenal 

o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação de dano de origem 

contratual.

O Código Civil de 1916 não trazia prazo especial para a prescrição 

da pretensão de reparação de dano. Trazia, é verdade, prazos próprios para a 

exigibilidade de específicas pretensões contratuais e extracontratuais, nos 

parágrafos do art. 178. E, como regra subsidiária, estabelecia os largos prazos de 

10, 15 ou 20 anos para as pretensões “pessoais” e para as “reais” (art. 177).

O Código Civil de 2002, de seu turno, estabeleceu (art. 205) prazo 

subsidiário de 10 (dez) anos para os casos em que não haja previsão legal de 

prazo menor. O art. 206, por sua vez, em seus parágrafos, trata de estabelecer 

diversos prazos menores para os casos ali albergados. Para a melhor solução da 

questão a ser decidida nestes autos, transcrevo tal artigo de lei:
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Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a 

consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos 

alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, 

contado o prazo:

(...)

III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, 

árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários;

IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para 

a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da 

assembléia que aprovar o laudo;

V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os 

liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação 

da sociedade.

§ 2º Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da 

data em que se vencerem.

§ 3º Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou 

vitalícias;

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, 

pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, 

correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou 

do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade 

anônima;

b) para os administradores, ou fi scais, da apresentação, aos sócios, do balanço 

referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou 

assembléia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação;

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do 

vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;
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IX - a pretensão do benefi ciário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, 

no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

§ 4º Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da 

aprovação das contas.

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público 

ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, 

curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos 

serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

(grifos nossos)

Do que se vê até aqui, pode-se concluir claramente que o Código Civil de 

2002 adotou como regra geral a opção de, em geral, diminuir os prazos para o 

exercício dos direitos. Isto, por si só, não autorizaria retirar subsequente conclusão 

a respeito da diminuição de prazo prescricional que não tenha sido efetivamente 

diminuído pelo novo Código. Mas é uma diretriz, indubitavelmente adotada 

pelo legislador, que permitirá conferir às previsões legais uma interpretação 

coerente, teleológica e sistemática.

Há outro fator que desde já é preciso destacar que, por si só, não autoriza 

conclusão em um sentido ou em outro. Qual seja: o fato de o legislador haver 

se utilizado da palavra “reparação” para estabelecer que prescreve em três anos a 

pretensão de obter “reparação civil”. É verdade que o termo “reparação” é usado 

pelo Código Civil ao tratar da obrigação de indenizar pelo dano extracontratual 

(arts. 932, 942 e 943 do CC/2002) e que a mesma palavra não foi escolhida pelo 

Código para tratar do dever de indenização pelo inadimplemento de obrigações 

em geral. Com efeito, em lugar de dispor que o devedor deve “reparar” o dano, 

o legislador dispôs que “não cumprida a obrigação, ‘responde’ o devedor por 

perdas e danos” (art. 389 do CC/2002). Contudo, é de se notar, no ponto, que 

a “responsabilidade” civil é termo que se utiliza tanto para a responsabilidade 

contratual quanto para a extracontratual. E não se pode afi rmar que a “reparação” 

não diga respeito à reparação tanto pelo dano de origem contratual quanto pelo 

de origem extracontratual.

De fato, quando o texto do Código Civil de 2002 estabelece (art. 943) 

que “O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se 

com a herança”, tem-se que os sucessores herdam tanto o direito à reparação 
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decorrente de dano contratual quanto o direito à reparação decorrente de dano 

extracontratual sofrido pelo de cujus.

Mais que isso, ao tratar do direito real de laje, em texto normativo 

acrescentado pela Lei n. 13.465/2017, o parágrafo único do art. 1.510-E do 

Código Civil estabelece que a extinção do direito real de laje em decorrência de 

ruína da construção-base “não afasta o direito a eventual reparação civil contra o 

culpado pela ruína”. E não há dúvida de que a reparação civil, neste caso, é direito 

que pode decorrer tanto de relação jurídica contratual quanto extracontratual.

Deste modo, não é lícito concluir que o legislador, ao tratar da prescrição, 

não tenha lançado mão de uma única regra que incluía ambas as espécies 

de reparação (a decorrente de inadimplemento de obrigação contratual e a 

decorrente de ilícito extracontratual).

É preciso verificar, a partir de outros elementos constantes do Código 

Civil de 2002 (muito além deste meramente literal), se a regra que estabelece a 

prescrição trienal para o exercício da pretensão à reparação civil se aplica apenas 

quando a reparação pretendida é por dano de origem extracontratual ou se ela 

também se aplica às hipóteses em que se pretende reparação em decorrência de 

dano proveniente de vínculo contratual.

Para tanto, há que se observar que o Código Civil de 2002, para além 

da tendência em reduzir os prazos prescricionais, trouxe preceitos tendentes à 

operabilidade do direito civil, à simplifi cação da disciplina de modo a torná-la 

mais efetiva, procurando afastar-se de tecnicismos. Neste sentido, confi ram-se 

as palavras de Miguel Reale (Visão geral do novo código civil, Revista de Direito 

Privado, vol. 9/2002, p. 9 - 17, Jan-Mar/ 2002, DTR\2002\41):

3. Os três princípios fundamentais

A eticidade - Procurou-se superar o apego do Código atual ao formalismo jurídico, 

fruto, a um só tempo, da infl uência recebida a cavaleiro dos séculos XIX e XX, do 

direito tradicional português e da Escola germânica dos pandectistas: aquele 

decorrente do trabalho empírico dos glozadores; esta dominada pelo tecnicismo 

institucional haurido na admirável experiência do direito romano.

Não obstante os méritos desses valores técnicos, não era possível deixar 

de reconhecer, em nossos dias, a indeclinável participação dos valores éticos no 

ordenamento jurídico, sem abandono, é claro, das conquistas da técnica jurídica, 

que com aqueles deve se compatibilizar.

Daí a opção, muitas vezes, por normas genéricas ou cláusulas gerais, sem a 

preocupação de excessivo rigorismo conceitual, a fi m de possibilitar a criação de 
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modelos jurídicos hermenêuticos, quer pelos advogados, quer pelos juízes, para 

contínua atualização dos preceitos legais.

(...)

A socialidade - É constante o objetivo do novo Código no sentido de superar 

o manifesto caráter individualista da Lei vigente, feita para um País ainda 

eminentemente agrícola, com cerca de 80% da população no campo.

Hoje em dia, vive o povo brasileiro nas cidades, na mesma proporção de 80%, 

o que representa uma alteração de 180 graus na mentalidade reinante, inclusive 

em razão dos meios de comunicação, como o rádio e a televisão. Daí o predomínio 

do social sobre o individual.

(...)

A operabilidade - Muito importante foi a decisão tomada no sentido de 

estabelecer soluções normativas de modo a facilitar sua interpretação e aplicação 

pelo operador do direito.

Nessa ordem de idéias, o primeiro cuidado foi eliminar as dúvidas que haviam 

persistido durante a aplicação do Código anterior.

Exemplo disso é o relativo à distinção entre prescrição e decadência, tendo 

sido baldados os esforços no sentido de verifi car quais eram os casos de uma ou 

de outra, com graves conseqüências de ordem prática.

Para evitar esse inconveniente, resolveu-se enumerar, na Parte Geral, os casos 

de prescrição, em numerus clausus, sendo as hipóteses de decadência previstas 

em imediata conexão com a disposição normativa que a estabelece. Assim é 

que, por exemplo, após o artigo declarar qual a responsabilidade do construtor 

de edifícios pela higidez da obra, é estabelecido o prazo de decadência para ser 

exigida.

(...)

Observo, fi nalmente, que a Comissão optou por uma linguagem precisa e 

atual, menos apegada a modelos clássicos superados, mas fi el aos valores de 

correção e de beleza que distinguem o Código Civil (LGL\2002\400) vigente.

(grifos nossos)

A respeito da função que a operabilidade exerce na interpretação dos 

preceitos do Código Civil de 2002, lê-se na doutrina especializada que a 

simplicidade procurou fazer-se presente já no modo como o legislador escreveu 

o Código, bem ainda na forma como o intérprete há de proceder à leitura do 

compêndio legal (Daniela Vasconcellos Gomes, “A evolução do sistema do 

direito civil: do individualismo à socialidade”, Revista de Direito Privado, vol. 

27/2006, p. 32-63, Jul-Set/2006, DTR\2006\448):
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A operabilidade busca dar praticidade ao código, ao oferecer soluções normativas 

para facilitar sua interpretação e aplicação. Com esse princípio valorativo, o que 

se busca é a aplicação concreta do direito, em razão dos elementos fáticos e 

axiológicos, que devem ser sempre considerados na enunciação e na aplicação 

dos preceitos legais. Com a operabilidade, a norma deve ser de fácil compreensão e 

aplicação, a fi m de evitar equívocos e difi culdades.

Desse modo, a linguagem adotada é mais clara, “mais operacional e adequada 

à precisa interpretação das normas referentes aos problemas atuais”. A linguagem 

do Código Civil (LGL\2002\400) de 2002, que possibilita aos juristas real 

atividade na determinação do sentido das normas jurídicas, também evidencia 

a característica de um sistema aberto, em contraposição ao sistema fechado do 

Código Civil de 1916 (LGL\1916\1).

(grifos nossos)

Ao lado disso, o instituto da prescrição guarda íntima relação com a 

segurança jurídica, na medida em que trata dos prazos máximos para que as 

pretensões sejam exercidas. Uma vez expirado o prazo prescricional, o cidadão 

não precisa mais se resguardar com provas que seriam capazes de comprovar 

suas razões. Aquele que poderia postular em juízo, uma vez decorrido o prazo 

prescricional, passa a planejar sua vida de forma a saber que aquela pretensão 

não é mais exigível. Nesta medida, a prescrição revela-se como um instituto 

que atende ao interesse coletivo, para além do interesse individual, pois com ela 

chega-se à pacifi cação social em virtude do decurso do tempo, atendendo-se ao 

princípio da socialidade.

Por sua vez, os princípios da eticidade e da operabilidade orientam o 

intérprete a ler os preceitos do Código Civil sob a consideração de que o 

legislador procurou redigi-lo de forma simples e de forma a evitar dúvidas e, 

especialmente, de forma a acentuar o preceito segundo o qual nas situações em 

que a norma não distingue, não é lícito ao intérprete distinguir.

Nesta linha, é de se observar que o preceito constante do art. 206, § 3º, 

V, do Código Civil, ao estabelecer que prescreve em 3 anos “a pretensão de 

reparação civil”, não distinguiu entre a reparação de dano de origem contratual e 

dano de origem extracontratual.

Além disso, o Código Civil, seguindo suas próprias diretrizes da 

operabilidade e da eticidade, estabelece em 3 anos também o prazo para o 

exercício da “pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa” (art. 206, 

§ 3º, IV). Com isso, prescrevem no mesmo prazo de 3 anos aquelas pretensões 

que, sejam de origem contratual ou extracontratual, decorram do fato de uma 
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das partes haver lucrado à custa de outra sem a existência de motivo jurídico 

para tanto. Assim, seja porque a contraparte cobrou por serviço não contratado 

em decorrência de contrato que não previa o serviço, seja o pagamento feito 

mesmo que não existisse qualquer relação jurídica prévia entre as partes, em 

qualquer caso o prazo prescricional será de 3 anos. Com isso se atende à 

simplicidade e se afastam possíveis dúvidas. Ainda, não importa que o autor 

rotule seu pedido como de “reparação de dano” ou como de “ressarcimento por 

enriquecimento sem causa”, em qualquer caso o prazo para aforar a pretensão 

de receber em pecúnia o montante equivalente ao dano sofrido (havendo ou não 

relação contratual entre as partes) será o mesmo, de 3 anos, seja por se aplicar o 

inciso IV ou o V do § 3º do art. 206.

Ademais, como se viu, o prazo subsidiário máximo para a ocorrência de 

prescricão é o de dez anos, previsto no art. 205 do CC/2002. Contudo, outros 

prazos subsidiários foram também previstos.

Por exemplo: o prazo de 5 anos para se cobrar em juízo “dívidas líquidas 

constantes de instrumento particular” (art. 206, § 5º, I) regerá apenas a pretensão 

relativa às dívidas líquidas constantes de tais instrumentos. Por exclusão, se se 

tratar de dívidas ilíquidas, o prazo em geral será o do art. 205 (dez anos). Se se 

tratar, porém, de pretensão prevista em instrumento contratual celebrado entre 

segurado e segurador, então a prescrição se dará em um ano (art. 206, § 1º, II).

A tais conclusões se chega aplicando-se a norma interpretativa segundo 

a qual a norma geral cede lugar à norma especial. Em outros termos: em havendo 

uma previsão legal específi ca é ela que regerá a situação nela descrita, não a 

norma geral que abstratamente seria capaz de reger a questão específi ca (não 

fosse a previsão específi ca).

Ao formular a norma especial/específi ca, o legislador efetua uma distinção 

que, em homenagem à separação dos Poderes, há de ser respeitada pelo 

intérprete.

Nesta linha, se o legislador estabelece em 3 anos o prazo prescricional para 

o exercício da “pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações 

acessórias” (art. 206, § 3º, III), tal preceito normativo deve ser respeitado, de 

forma a chegar-se à conclusão de que o exercício da pretensão principal e o exercício 

da pretensão acessória podem sujeitar-se a prazos prescricionais diversos. Conclusão 

em sentido diverso seria fazer letra morta a previsão legal que se vem de 

mencionar.
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Da mesma forma, respeitando-se a escolha (que não é fora do razoável) 

do Legislador, a “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular” em geral prescreve em 5 anos (art. 206, § 5º, 

I), mas se a dívida não é líquida ou se ela não consta de instrumento público ou 

particular, então este preceito (art. 206, § 5º, I) não se aplica. Assim, a exigência 

em juízo de cumprimento de um contrato que prevê o pagamento de prestação 

líquida tem de ser feita em 5 anos (art. 206, § 5º, I), mas nada obsta a conclusão 

de que a pretensão de reparação do dano decorrente do descumprimento do contrato 

tenha de ser feita em 3 anos (art. 206, § 3º, V).

Veja-se que múltiplas pretensões podem ter como fundamento a 

celebração, no passado, de um contrato entre as partes: a de que o contrato seja 

cumprido, a de que os juros previstos em determinada cláusula contratual sejam 

pagos, a de que o contrato seja resolvido, a de que eventual dano decorrente 

de descumprimento do contrato seja indenizado. E não há vedação a que o 

Legislador estabeleça, como estabeleceu, diferentes prazos prescricionais para o 

exercício de cada qual destas pretensões.

Observe-se, com as devidas vênias, que não há como ser acolhido, contra 

as previsões legais que se vem de mencionar, o argumento de que uma suposta 

necessidade de coerência demandaria que devessem ser regidas pelo mesmo 

prazo prescricional “todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento 

contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados” (item 7 da 

ementa do EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda 

Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).

Isto porque, como se vê, o Código Civil de 2002 estabeleceu diferentes 

prazos prescricionais para diferentes pretensões, não importando que um dos 

fundamentos destas pretensões (a anterior celebração de um contrato entre as 

partes) seja o mesmo. Assim: para exigir o cumprimento de prestação contratual 

ilíquida, o prazo é de 10 anos (art. 205); para exigir o cumprimento de prestação 

contratual líquida, o prazo é de 5 anos (art. 206, § 5º, I); para exigir a reparação 

de dano, o prazo é de 3 anos (art. 206, § 3º, V ou IV); para exigir juros o prazo é 

também de 3 anos (art. 206, § 3º, III).

O legislador assim estabeleceu, de modo que conferir a tais preceitos, 

a pretexto de obter coerência, interpretação que refoge à disciplina legal, 

importaria violação ao mandamento constitucional de separação dos Poderes.

É de se ver que os preceitos legais que se está a mencionar não podem 

ser taxados de inconstitucionais, não estabelecem prazos totalmente fora do 
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razoável, não impedem o exercício pleno do acesso à justiça, não atentam contra 

o devido processo legal. Não visualizo qualquer razão para afastar tal disciplina 

legal da prescrição.

Por estas mesmas razões, também não convence o argumento de que 

haveria razões axiológicas segundo as quais, sendo o dano contratual mais ou 

menos grave que o extracontratual, então o prazo prescricional para o exercício 

de um deveria ser maior que o do outro.

Reitere-se: o legislador estabeleceu em 3 anos o prazo prescricional para 

que sejam formuladas em juízo as pretensões de “reparação civil” (art. 206, 

§ 3º, V), não distinguindo entre a reparação fundada em contrato e aquela 

fundada em fatos independentes da existência de relação contratual. Não há 

qualquer motivo que autorize concluir que a opção adotada pelo legislador 

fi ra a Constituição. O prazo de 3 anos, nas duas hipóteses (contratual ou 

extracontratual) é indubitavelmente razoável. Não fere a dignidade da pessoa 

humana. Não fere o Estado Democrático de Direito. Não impede o pleno 

exercício de direitos.

Não há, portanto, em apertada síntese, fundamento bastante para se 

distinguir, no preceito constante do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 

2002, quando o Legislador não distinguiu. Em conclusão: é trienal o prazo 

prescricional para o exercício da pretensão de reparação civil, seja ela decorrente de 

relação contratual ou extracontratual, excetuados os regimes especiais como, por 

exemplo, o do Código de Defesa do Consumidor.

Por último, verifi co que a Corte Especial deste Superior Tribunal de 

Justiça fi nalizou o julgamento, na assentada de 20.02.2019, de Embargos de 

Divergência que questionavam qual é prazo prescricional para o exercício da 

pretensão de repetição pela cobrança de valores indevidos por parte de empresas 

prestadoras do serviço de telefonia.

Trata-se dos EREsp 1.523.744 e dos EAREsp 750.497, 738.991 e 622.503. 

No voto (vencedor) apresentado pelo Ministro Relator, Ministro Og Fernandes, 

verifica-se que a ratio decidendi do julgado consiste fundamentalmente na 

ideia de que a cobrança da valores indevidos [pela empresa prestadora de 

serviço de telefonia, assim como pelas prestadoras dos serviços de água e 

esgoto] não confi gura enriquecimento sem causa. Isto porque se considerou que a 

pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa tem como requisitos, 

dentre outros, a ausência de causa jurídica e a inexistência de ação específi ca, 

o que se considerou inexistir no caso concreto, por haver uma relação jurídica 
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contratual prévia e uma ação específi ca para repetir o indébito, fundada na 

relação obrigacional. Daí a conclusão majoritária da Corte Especial de que não 

é aplicável àquela hipótese o prazo prescricional estabelecido no art. 206, § 3º, 

IV, do Código Civil/2002 (segundo o qual prescreve em 3 anos a “pretensão de 

ressarcimento de enriquecimento sem causa”), mas sim o prazo subsidiário de 

10 anos, previsto no artigo 205 do CC/2002.

Cuida-se da mesma ratio decidendi que orientou a Corte Especial em 

precedentes anteriores que veiculavam a mesma questão de fundo (EAREsp 

758.676 e 672.536 e EREsp 1.515.546, julgados em 18.5.2016).

Tal fundamento, como se verifi ca, não é o bastante para a solução dos 

presentes Embargos de Divergência, uma vez que nos presentes autos não se 

está a decidir com fundamento no inciso IV (pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa), mas sim no inciso V (pretensão de reparação de dano) 

do § 3º do art. 206 do CC/2002.

No voto-vista apresentado pelo Ministro Herman Benjamin (que 

acompanhou o Relator) nos EREsp 1.523.744 e nos EAREsp 750.497, 738.991 

e 622.503 , é mencionado que a linha de compreensão adotada pela Segunda 

Seção no julgamento do REsp repetitivo n. 1.360.969 (que versou sobre 

repetição das parcelas de reajuste de planos de saúde, consideradas abusivas) 

não havia de ser utilizada no julgamento dos EREsp 1.523.744 e dos EAREsp 

750.497, 738.991 e 622.503, uma vez que a questão de fundo decidida em 

tal REsp repetitivo pela Segunda Seção é distinta daquela examinada tanto 

nos EREsp 1.523.744 e nos EAREsp 750.497, 738.991 e 622.503 quanto 

nos anteriores precedentes da Corte Especial (EAREsp 758.676 e 672.536 e 

EREsp 1.515.546, julgados em 18.5.2016), que trataram do prazo prescricional 

para o exercício da pretensão de repetição de quantias cobradas indevidamente 

por prestadoras de serviço de telefonia.

Com mais razão, os presentes autos tratam de questão de fundo diversa 

daquela que foi objeto de decisão da Corte Especial na assentada de 20.02.2019. 

Enquanto naquela oportunidade se deliberava sobre o prazo prescricional a 

regular o exercício da pretensão de repetição das quantias indevidamente cobradas 

por empresas prestadoras de serviço de telefonia, nos presentes autos se cuida de 

feito em que a autora postula a reparação por danos que afi rma haver sofrido em 

decorrência de descumprimento contratual, por supostamente (i) não haver a ré 

respeitado direito de exclusividade, (ii) haver a ré exigido que a autora voltasse a 

cumprir o contrato e (iii) haver a ré rescindido unilateralmente o contrato.
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Como se verifi ca, uma é a situação em que o autor pleiteia a devolução 

de valores que lhe foram cobrados sem lastro em contrato mantido com a 

parte adversa (EAREsp 758.676 e 672.536 e EREsp 1.515.546, julgados 

em 18.5.2016; bem como EREsp 1.523.744 e EAREsp 750.497, 738.991 e 

622.503, julgados pela Corte Especial na assentada de 20.02.2019) e outra 

é a situação dos presentes autos, em que o autor pleiteia a reparação de danos 

alegadamente sofridos em decorrência do descumprimento do contrato pela 

parte adversa.

Conquanto na primeira situação (EAREsp 758.676 e 672.536 e EREsp 

1.515.546, julgados em 18.5.2016; bem como EREsp 1.523.744 e EAREsp 

750.497, 738.991 e 622.503, julgados pela Corte Especial na assentada de 

20.02.2019) se possa sustentar que o prazo prescricional é regido pela disposição 

subsidiária do Código Civil (art. 205), no caso dos presentes autos o prazo 

prescricional é regido pela disposição específica segundo a qual prescreve 

em 3 anos a pretensão de reparação civil (art. 206, parágrafo 3º, inciso V, do 

CC/2002).

Por tais razões, nego provimento aos Embargos de Divergência.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso de embargos de 

divergência interposto por Buchalla Veículos Ltda. em face de acórdão proferido 

pela Terceira Turma, de relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, no 

julgamento do Recurso Especial.

Depreende-se dos autos que o relator do Recurso Especial, em decisão 

monocrática, deu-lhe provimento, afastando a incidência do prazo de prescrição 

previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, sujeitando o caso ao 

prazo geral decenal do art. 205 do mesmo diploma.

Contra dal decisum foi interposto Agravo Interno por Ford Motor 

Company Brasil Ltda., tendo a Terceira Turma, na sessão do dia 19/09/2016, 

dado provimento ao recurso para determinar a inclusão em pauta do Recurso 

Especial.

Em continuação, na sessão pautada para 22/11/2016, a Terceira Turma, de 

forma unânime, negou provimento ao apelo extremo, como se extrai da ementa:
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Recurso especial. Processual Civil. Civil. Ausência de violação do art. 535 do 

CPC/1973. Prescrição. Pretensão fundada em responsabilidade civil contratual. 

Prazo trienal. Unifi cação do prazo prescricional para a reparação civil advinda 

de responsabilidade contratual e extracontratual. Termo inicial. Pretensões 

indenizatórias decorrentes do mesmo fato gerador: rescisão unilateral do 

contrato. Data considerada para fi ns de contagem do lapso prescricional trienal. 

Recurso improvido.

1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente 

indicação dos fundamentos em que se fi rmou a formação do livre convencimento 

motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os 

embargos de declaração opostos.

2. O termo “reparação civil”, constante do art. 206, § 3º, V, do CC/2002, deve ser 

interpretado de maneira ampla, alcançando tanto a responsabilidade contratual 

(arts. 389 a 405) como a extracontratual (arts. 927 a 954), ainda que decorrente de 

dano exclusivamente moral (art. 186, parte fi nal), e o abuso de direito (art. 187). 

Assim, a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide do novo 

paradigma do Código Civil de 2002 deve observar o prazo comum de três anos. 

Ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos prescricionais estão estabelecidos 

em disposições legais especiais.

3. Na V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça, realizada em novembro de 2011, foi editado o Enunciado 

n. 419, segundo o qual “o prazo prescricional de três anos para a pretensão 

de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à 

responsabilidade extracontratual”.

4. Decorrendo todos os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial 

da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes, é da data desta 

rescisão que deve ser iniciada a contagem do prazo prescricional trienal.

5. Recurso especial improvido.

Irresignado, foram aviados os Embargos de Divergência, indicando-se 

como paradigma os acórdãos proferidos no julgamento do Agravo Regimental 

no Recurso Especial n. 1.516.891-RS, da Segunda Turma, da relatoria do em. 

Ministro Humberto Martins; do Agravo de Instrumento no Recurso Especial n. 

1.112.357-SP, da Primeira Turma, da relatoria do em. Ministro Sergio Kukina; 

do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.327.784-ES, da Quarta 

Turma, da relatoria da em. Ministra Maria Isabel Gallotti; e do Recurso Especial 

n. 1.222.423-SP, da Quarta Turma, da relatoria do em. Ministro Luis Felipe 

Salomão.

Aponta que os julgados desta Corte tem sido claudicantes quanto à fi xação 

do prazo prescricional nos casos de responsabilidade civil contratual, ora optando 
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pelo prazo geral decenal, ora admitindo o prazo trienal do art. 206, § 3º, inc. V, 

do Código Civil, havendo necessidade de uniformização do entendimento, por 

meio dos embargos de divergência.

Aduz ser inaplicável o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. V, 

do Código Civil, para os casos de responsabilidade civil contratual, ante suas 

características próprias diversas da responsabilidade civil extracontratual. 

Defende que o dever de indenizar decorrente do contrato é acessório à obrigação 

pactuada e, nesse norte, enquanto não prescrita a obrigação principal, não pode 

estar prescrita a responsabilidade civil decorrente, pois acessória.

Pretende, ao fi nal, o recebimento e acolhimento dos embargos, para que 

seja fixada a tese dos acórdãos paradigmas, acerca da incidência do prazo 

prescricional geral in casu.

O embargado, por sua vez, afi rma assistir razão ao acórdão embargado 

quanto à definição do prazo prescricional trienal para as hipóteses de 

responsabilidade civil contratual. Aduz que “[...] o dever de reparar (indenizar) 

é tratado como gênero no Código, que pontua as exceções expressamente, à sua 

conveniência. Reparação por responsabilidade civil contratual e extracontratual são 

galhos de um único tronco” (fl . 1.059).

Argumenta que a identidade da disciplina acerca da responsabilidade civil 

contratual e extracontratual é de tal ordem, que alguns diplomas resolveram 

unifi car a positivação, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor. 

Defende não se sustentar a posição do embargante, porquanto a pretensão 

de reparação civil por descumprimento do contrato é dever consequente do 

inadimplmento, mas jamais obrigação acessória dele. Assim, a busca pelo 

adimplemento e pela reparação conduzem a prazos diversos, autônomos, e que 

não se confl itariam.

Pede, assim, que sejam rejeitados os embargos de divergência.

O Ministério Público, com vista dos autos, apresentou parecer pelo 

provimento dos embargos, com a seguinte ementa:

- Embargos de divergência em recurso especial. Alegação da existência 

de dissídio entre Turmas vinculadas a Seções diversas do STJ acerca do prazo 

prescricional aplicável às pretensões indenizatórias fundadas na responsabilidade 

civil contratual.

- A pretensão reparatória deduzida pela Embargante tem como causa de 

pedir supostos danos decorrentes da rescisão unilateral de contrato comercial de 
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vendas e serviços, cujo prazo prescricional aplicável é o geral decenal, previsto 

no art. 205, do CC/2002, e não o trienal, constante do art. 206, § 3º, inciso V, do 

CC/2002, que incide apenas nos casos de responsabilidade civil extracontratual 

ou aquiliana.

- Parecer pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de 

divergência em recurso especial.

O ilustre Ministro Relator, Benedito Gonçalves, por sua vez, negou provimento 

ao recurso, asseverando, para tanto, que a “responsabilidade civil” é termo que se utiliza 

tanto para a responsabilidade contratual como extracontratual, merecendo assim 

disciplina una. Desse modo, quando o código disciplina a prescrição da “reparação”, 

não haveria como restringir a apenas uma das modalidades.

Aduz que “[...] os princípios da eticidade e da operabilidade orientam o 

intérprete a ler os preceitos do Código Civil sob a consideração de que o legislador 

procurou redigi-lo de forma simples e de forma a evitar dúvidas e, especialmente, 

de forma a acentuar o preceito segundo o qual nas situações em que a norma não 

distingue, não é lícito ao intérprete distinguir”

Conclui, assim, ser trienal o prazo prescricional para o exercício da 

pretensão de reparação civil, seja ela decorrente de relação contratual ou 

extracontratual.

É o relatório.

Inicialmente, imperioso ressaltar a importância do recurso de embargos de 

divergência, que tem por fi nalidade precípua a consolidação de jurisprudência 

no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, de modo a evitar reiteração de julgamentos díspares em situações 

idênticas.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o mencionado recurso detém 

grande relevância, considerando ser o Tribunal responsável pela uniformização 

de jurisprudência no âmbito nacional, no tocante às interpretações da legislação 

infraconstitucional, logo, de maior abrangência.

Os embargos de divergência garantem não apenas a segurança jurídica, 

mas há consequente diminuição de recursos quando da consolidação da 

jurisprudência, com obediência ao princípio da celeridade jurídica, evitando-se 

proliferação recursal após consolidação de entendimentos.

Na espécie, observa-se que a Embargante cumpriu as formalidades 

essenciais para o regular processamento e julgamento do presente recurso, 
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com devido cotejo analítico entre os casos, demonstrando de forma evidente a 

divergência no acórdão embargado e paradigmas acerca do prazo prescricional 

incidente nas hipóteses de responsabilidade civil contratual.

Verifi ca-se do acórdão embargado que foi negado provimento ao Recurso 

Especial, mantendo-se o reconhecimento da aplicabilidade do prazo prescricional 

trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) aos casos de responsabilidade civil 

contratual.

No oposto, da análise dos acórdãos paradigmas objeto de exame nesta 

Corte Especial, quais sejam, AgRg no REsp n. 1.516.891, da Segunda Turma, e 

AI no REsp n. 1.112.357, da Primeira Turma, observa-se que a tese debatida tem 

absoluta similitude fática com o caso embargado, qual seja prazo prescricional 

da responsabilidade civil contratual, além de solução diametralmente diversa, 

justifi cado o presente recurso.

Naqueles recursos, tratou-se de reconhecer que a pretensão indenizatória 

decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal 

(art. 205, do Código Civil).

Evidente, pois, a divergência in casu, consistente na defi nição do prazo 

prescricional (trienal ou decenal) incidente sobre os casos de responsabilidade 

civil contratual.

O debate em torno de tal dissídio vem de longa data na doutrina, sendo 

também travado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, onde já existem 

substanciosos julgados em ambos os sentidos. Assim, imperiosa a fi xação por 

esta Corte Especial de um posicionamento, de modo a garantir um mínimo de 

previsibilidade jurídica às relações.

A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, existe para que fatos 

sejam consolidados pelo decurso do tempo, conferindo certeza e estabilidade às 

relações jurídicas. Constitui fenômeno extintivo da pretensão de direito material, 

porquanto não seria possível suportar perpétua situação de insegurança.

O tratamento da prescrição sofreu substanciosa alteração com o Código 

Civil de 2002, no qual fi cou evidente a tentativa do legislador de reduzir os 

prazos da legislação então vigente, antecipando a estabilização das relações, 

bem assim, dar uma abordagem enumerada dos lapsos prescricionais, além 

da defi nição de prazo geral subsidiário decenal (art. 205, do Código Civil). 

Na esteira da diminuição dos prazos prescricionais e dessa nova roupagem 

conferida, o Código Civil de 2002 fi xou o prazo prescricional de três anos para o 

exercício da pretensão de reparação civil, como se extrai do seu art. 206:
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Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

Todavia, para se vislumbrar a amplitude de incidência do dispositivo, 

imperiosa a defi nição da extensão do termo “reparação civil” empregado, de 

modo a compatibilizar o código como um sistema coerente e congruente.

Com a devida vênia ao Exmo. Relator, não vejo como avalizar seu 

posicionamento, por entender que a expressão “reparação civil”, empregada pelo 

art. 206, § 3º, V, do Código, restringe-se aos danos decorrentes do ato ilícito 

não contratual. E as razões de tal conclusão já são bem conhecidas, e inclusive 

já foram muito bem exploradas por ocasião do julgamento dos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.280.825/RJ, da Segunda Seção, de 

relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa está assim redigida:

Embargos de divergência em recurso especial. Responsabilidade civil. 

Prescrição da pretensão. Inadimplemento contratual. Prazo decenal. Interpretação 

sistemática. Regimes jurídicos distintos. Unifi cação. Impossibilidade. Isonomia. 

Ofensa. Ausência.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial 

opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição 

aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento 

contratual, especifi camente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, 

V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a 

Súmula 168/STJ (“Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência 

do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido do acórdão embargado”).

4. O instituto da prescrição tem por fi nalidade conferir certeza às relações 

jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma 

perpétua situação de insegurança.

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a 

regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando 

se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 

3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
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6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo “reparação 

civil” não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, 

patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, 

de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às 

hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de 

dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de 

inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele 

causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes 

jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que 

largamente justifi cam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem 

qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não 

providos.

Com efeito, um primeiro aspecto que deve ser levado em conta é que o 

diploma civil detém unidade lógica, e deve ser interpretado em sua totalidade, 

de forma sistemática. Destarte, a partir do exame do Código Civil, é possível se 

inferir que o termo “reparação civil” empregada no art. 206, § 3º, V, somente se 

repete no Título IX, do Livro I, da Parte Especial do diploma, o qual se debruça 

sobre a responsabilidade civil extracontratual. De modo oposto, no Título IV 

do mesmo Livro, da Parte Especial do código, voltado ao inadimplemento das 

obrigações, inexiste qualquer menção à “reparação civil”. Tal sistematização 

permite extrair que o código, quando emprega o termo “reparação civil”, está 

se referindo unicamente à responsabilidade civil aquiliana, restringindo a 

abrangência do seu art. 206, § 3º, V.

E tal sistemática não advém do acaso, e sim da majoritária doutrina 

nacional que, inspirada nos ensinamentos internacionais provenientes desde 

o direito romano, há tempos reserva o termo “reparação civil” para apontar a 

responsabilidade por ato ilícito stricto sensu, bipartindo a responsabilidade civil 

entre extracontratual e contratual (teoria dualista), ante a distinção ontológica, 

estrutural e funcional entre ambas, o que vedaria inclusive seu tratamento 

isonômico.

Não se pode perder de vista, igualmente, que a prescrição constitui, de certo 

modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação 

ampliativa das balizas fi xadas pelo legislador.



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 31, (255): 23-114, julho/setembro 2019 99

No ponto, lapidar o ensinamento da professora Karina Nunes Fritz:

“Dessa forma, forçoso é concluir que uma interpretação histórica e sistemática da 

norma aponta inequivocamente para a conclusão de que a expressão “reparação civil”, 

empregada no art. 206 § 6º V do CC2002, refere-se aos casos de indenização por 

ato ilícito, decorrente da violação do dever geral de não lesar, distintos, portanto, dos 

casos de violação de deveres obrigacionais, subsumidos na regra geral do art. 205 do 

CC2002, salvo previsão expressa de prazo diferenciado.

[...]

Essa conclusão não é fruto de conservadorismos, mas antes um mandamento 

de respeito à lei e de racionalidade, imprescindível ao desenvolvimento seguro e 

progressivo do direito. E assim o é, porque, além de consistir em quebra e incoerência 

sistemática, isso representaria o abandono de todas as distinções ontológicas, estruturais 

e funcionais entre ambos os ramos da responsabilidade civil em uma quadra da 

história em que a doutrina obrigacional contemporânea discute, não a unicidade, mas 

a existência de um terceiro gênero de responsabilidade civil, situado entre o contrato 

e o delito, como adiante exposto.” (in Comentário ao EREsp 1.280.825/RJ: prazo 

prescricional de dez anos para responsabilidade contratual?, Revista IBERC, 

Minas Gerais, v. 2, n. 1, jan.-abr./2019, p. 10).

Sob outro enfoque, o contrato e seu cumprimento constituem regime 

principal, ao qual segue o dever de indenizar, de caráter nitidamente acessório. 

A obrigação de indenizar assume na hipótese caráter acessório, pois advém 

do descumprimento de uma obrigação principal anterior. Nesse raciocínio, 

enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução específi ca da 

obrigação, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista outro prazo específi co), 

não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo às 

perdas e danos advindas do descumprimento de tal obrigação pactuada, sob 

pena de manifesta incongruência, reforçando assim a inaplicabilidade ao caso de 

responsabilidade contratual o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Sobre o tema, disserta o professor Humberto Th eodoro Júnior:

“Quando a norma do art. 206, § 3º, inciso V, fala em prescrição da “pretensão de 

reparação civil”, esta realmente cogitando da obrigação que nasce do ato ilícito stricto 

sensu. Não se aplica, portanto, às hipóteses d violação do contrato, já que as perdas e 

danos, em tal conjuntura, se apresentam como função secundária. O regime principal 

é o do contrato, ao qual deve aderir o dever de indenizar como acessório, cabendo-

lhe função própria do plano sancionatório. Enquanto não prescrita a pretensão 

principal (a referente à obrigação contratual) não pode prescrever a respectiva sanção 
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(a obrigação pelas perdas e danos). Daí que enquanto se puder exigir a prestação 

contratual (porque não prescrita a respectiva pretensão), subsistirá a exigibilidade do 

acessório (pretensão ao equivalente econômico e seus acrescimos legais que incluem as 

perdas e danos).

O Código Civil, em seu art. 206, estabeleceu vários prazos específi cos, todos 

inferiores a dez anos, para relações contratuais, que devem ser observados também 

no caso de danos derivados do descumprimento do contrato, tais como: o contrato de 

hospedagem ou de fornecimento de víveres para consumo no próprio estabelecimento 

(§ 1º, I); o seguro (§ 5º, II). Destarte, o prazo geral de dez anos, previsto no art. 205, 

somente será utilizado para contratos que não se submetem à regulamentação específi ca 

no art. 206, e nunca naqueles para os quais o Código prevê prescrição em prazo menor.

É, então, a prescrição geral do art. 205, ou outra especial aplicável in concreto, 

que, em regra, se aplica à pretensão derivada do contrato, seja originária ou subsidiária 

a pretensão. Esta é a interpretação que prevalece no Direito italiano (Código Civil, 

art. 2.947), em que se inspirou o Código brasileiro para criar uma prescrição reduzida 

para a pretensão de reparação do dano” (in Prescrição e Decadência, 1ª ed., Rio de 

Janeiro, Editora Forense, 2.018, p. 222)

No mesmo diapasão é a lição de Athos Gusmão Carneiro:

“Neste passo, todavia, vale objetar que não será lógico preservar para a execução 

específi ca de uma obrigação contratual o prazo geral de dez anos, mas limitar a 

apenas três anos o prazo de exercício da pretensão “secundária”, ou seja, da pretensão 

ao ressarcimento dos danos causados pela conduta do contratante que não quis ou não 

pode adimplir. Escoados os três anos, a parte lesada pelo inadimplemento poderia 

promover ação visando obter a prestação avençada (=exato cumprimento do contrato), 

mas não mais poderia optar pelo ressarcimento em perdas e danos.

Entendemos jurídico, portanto, o magistério de Humberto Th eodoro Júnior, 

antes mencionado, de que enquanto não prescrita a pretensão “principal”, não estará 

prescrita a pretensão “substitutiva”.

Assim sendo, o conceito de “reparação civil”, para o efeito da incidência do prazo 

prescricional reduzido, não abrange a composição da toda e qualquer consequência, 

no plano patrimonial, do descumprimento de um dever jurídico: abrange, apenas, as 

consequências danosas do ato ou conduta ilícitos “stricto sensu”, casos de responsabilidade 

civil, a serem compensadas mediante pagamento da correspondente indenização 

pecuniária.
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Concluindo: para efeito do prazo prescricional trienal, “reparação civil” é a 

indenização, a ser paga normalmente em dinheiro, dos danos decorrentes do ato ilícito 

não contratual” (in Prescrição trienal e “reparação civil”, Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais: RDB, v. 13, n. 49, jul./set. 2010, p. 20/21).

Como se extrai dos excertos, a natureza secundária das perdas e danos 

decorrentes do inadimplemento contratual tem notória importância, devendo 

necessariamente seguir a sorte da relação obrigacional preexistente. Nesse 

diapasão, não se mostra coerente ou lógico admitir que a prestação acessória 

prescreva em prazo próprio diverso da obrigação principal, sob pena de se 

permitir que a parte lesada pelo inadimplemento promova demanda visando 

garantir a prestação pactuada, mas não mais possa optar pelo ressarcimento dos 

danos decorrentes.

Pelo exposto, com a devida vênia, divirjo do voto do e. Relator, para dar 

provimento ao recurso, afastando a incidência da prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, 

do Código Civil), por versar o caso sobre responsabilidade civil decorrente de contrato 

de compra e venda e prestação de serviço entre particulares, que se sujeita à prescrição 

decenal (art. 205, do Código Civil), devendo os autos retornarem à instância de 

origem para prosseguir no julgamento do feito.

É o voto.

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA N. 1.914-EX 

(2018/0175140-2)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Requerente: LCS International SAS

Advogados: Vicente Coelho Araújo - DF013134

Renato Stephan Grion - SP163326

Th iago Del Pozzo Zanelato - SP390827

Requerido: SPR Industria de Confeccao S.A

Advogados: Paulo Sérgio Feuz - SP133505

Cláudio Finkelsteins - SP113481

Th omas Law - SP271471

Camila Macedo Simão e outro(s) - SP391003
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EMENTA

Sentença arbitral estrangeira. Pedido de homologação. 

Pressupostos positivos e negativos. Artigos 15 e 17 da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigos 963 a 965 do 

CPC/2015. Arts. 216-C, 216-D e 216-F do RISTJ. Arts. 38 e 39 

da Lei de Arbitragem. Observância. Sentença arbitral estrangeira 

homologada.

1. Nos termos dos artigos 15 e 17 da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, 963 a 965 do Código de Processo Civil 

e artigos 216-C, 216-D e 216-F do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, que, atualmente, disciplinam o procedimento 

de homologação de sentença estrangeira, constituem requisitos 

indispensáveis ao deferimento da homologação, os seguintes: (i) 

instrução da petição inicial com o original ou cópia autenticada da 

decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis; (ii) 

haver sido a sentença proferida por autoridade competente; (iii) terem 

as partes sido regularmente citadas ou haver-se legalmente verifi cado 

a revelia; (iv) ter a sentença transitado em julgado; (v) não ofender “a 

soberania, a dignidade da pessoa humana e/ou ordem pública”.

2. Além disso, para a homologação de sentença arbitral estrangeira 

é preciso observar, ainda, as exigências constantes dos arts. 38 e 39 da 

Lei de Arbitragem.

3. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a homologação da 

sentença estrangeira, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça o 

exame de matéria pertinente ao mérito, salvo para, dentro de estreitos 

limites, verificar eventual ofensa à ordem pública e à soberania 

nacional, o que não é o caso.

4. Hipótese em que o laudo arbitral foi proferido nos limites da 

lide, com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ainda, 

examinou fundamentadamente e de forma isonômica as evidências e 

alegações das partes.

5. Sentença arbitral estrangeira homologada.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, deferir o pedido de homologação de sentença, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Felix Fischer, Nancy 

Andrighi, Laurita Vaz, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, 

Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Humberto 

Martins e Napoleão Nunes Maia Filho.

Brasília (DF), 05 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Presidente

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 11.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de pedido de homologação 

de sentença estrangeira formulado por LCS International, com o fi m de que 

seja homologada sentença proferida no Procedimento Arbitral CCI n. 21360/

EMT/GR, por Tribunal arbitral sediado na França.

Sustenta estarem presentes os requisitos elencados nos arts. 960/963 do 

CPC/2015, nos arts. 38 e 39 da Lei de Arbitragem, na Convenção de Nova 

Iorque e no RISTJ e pede a homologação.

Citada, a requerida SPR Indústria de Confecção S/A apresentou contestação 

às fl s. 768-888/e-STJ.

Defende que deva ser negado o pedido de homologação, pelos seguintes 

motivos:

(a) quando a requerida foi cientifi cada do teor da sentença arbitral, foi 

surpreendida pela informação de que o árbitro não recebeu nenhum dos 

39 documentos jurídicos apresentados pela requerida; irresignada, requereu 

esclarecimentos, mas o Adendo à Sentença Arbitral reiterou que a Requerida 

não teria submetido os documentos jurídicos ao processo e, ainda que houvesse, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

104

não teria a submissão observado as exigências do Regulamento aplicável; de 

acordo com a contestação, a requerida enviou 3 cópias físicas dos documentos 

à CCI para que fossem reencaminhados ao árbitro e à requerente, observando 

com isso o Regulamento, de modo que os documentos, essenciais à defesa, 

deveriam ter sido analisados;

(b) houve desigualdade no tratamento das partes no que diz respeito ao 

ônus da prova, ao impor-se à requerida o ônus de provar que abriu showroom 

e contratou agência de Relações Públicas (parágrafo 277 da sentença arbitral), 

ao passo que se impôs à requerida, embora a requerente pudesse provar com 

facilidade, o ônus de provar que a LCS deixou de oferecer informações para 

reprodução da marca, assistência para marketing e treinamento ou dados e 

manual com o layout básico das lojas (parágrafo 384 da sentença arbitral);

(c) não houve fundamentação da sentença arbitral no que diz respeito 

à natureza do contrato celebrado entre as partes, que no entendimento da 

requerida era um contrato de franquia se a relação contratual fosse examinada 

à luz da lei brasileira, a qual a requerida pretendia ver aplicada; segundo a 

requerida, o laudo arbitral não teria examinado a existência de contrato de 

franquia nem à luz da lei brasileira nem à luz da francesa;

(d) a sentença arbitral teria excedido os limites do pedido da autora, ao 

considerar, nos parágrafos 447 e 448, que a autora teria direito de faturar valor 

superior ao efetivamente faturado nas duas faturas que embasavam o pedido; 

com isso, segundo a requerido, a sentença arbitral teria novamente incidido em 

violação ao contraditório.

A autora apresentou réplica às fl s. 899/1.159. Menciona que o parágrafo 

59 da sentença arbitral (fl . 195-STJ) dá conta de que o árbitro enviou e-mail 

às partes informando o não recebimento dos documentos 1 a 39 e de que a 

requerida, ainda sim, não logrou êxito em enviá-los corretamente (diretamente, 

nos termos da regras processuais aplicáveis) aos sujeitos envolvidos na 

arbitragem. Transcreve o trecho do Adendo à sentença arbitral que trata da 

questão (fl s. 313-315, parágrafos 36 e seguintes). Acrescenta que às fl s. 881-

888 não está comprovado o envio dos documentos 1 a 39, por não haver 

identifi cação daquilo que se estava a enviar à CCI. Ainda, não se demonstrou 

que tais documentos 1 a 39 fossem essenciais à defesa. Defende que o exame da 

prova é ato privativo do árbitro, que explicitou os fundamentos de sua decisão 

nos parágrafos 274 e seguintes da sentença arbitral. Aduz que a sentença 

arbitral (fl . 276-STJ) ordenou o pagamento dos valores que foram efetivamente 
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postulados, não de valor superior. Sustenta que o árbitro concluiu não se 

tratar de relação de franquia (parágrafos 191-201, fl s. 219-221/STJ) a partir 

da premissa (parágrafo 187) de que as partes fi rmaram dois relacionamentos 

distintos: (i) o de licenciamento de marca registrada e distribuição e o outro, (ii) 

para abertura de lojas que operam a marca registrada. Relata que a requerida 

propôs no Judiciário brasileiro demanda pretendendo a nulidade de contratos, 

mas o feito foi extinto em razão da existência e da validade das cláusulas 

compromissórias de arbitragem constantes dos contratos.

A ré apresentou tréplica às fl s. 1.163/1.192. Alega que sempre enviou 

todos os documentos e manifestações da mesma forma, para a CCI, pois foi 

assim que interpretou o art. 3º do Regulamento de Arbitragem da CCI, de 

modo que não poderia agora a requerente levantar objeção, nos termos do art. 

39 do Regulamento de Arbitragem da CCI. Além disso, afi rma que o item 4 

das Regras Processuais trata apenas de notifi cações e comunicações, não de 

documentos. Alega que enviou os documentos 1 a 39 em 30.3.17, mesma data 

em que o árbitro admitiu que a requerida enviasse a íntegra de tais documentos, 

não havendo nada diverso a ser remetido na ocasião. Ainda, afi rma que dentre 

os documentos 1 a 39 havia a íntegra de decisões jurisdicionais brasileiras 

que apoiavam sua tese de que a cláusula compromissória não era válida, por 

estar inserida em contrato de franquia sem o visto específi co do franqueado. 

Argumenta que tais documentos (dentre eles o teor da Lei 8.955/94 - “Lei 

de Franquia”) também respaldavam sua tese de que se tratava de contrato de 

franquia. Conclui, por isso, que se tratava de documentos essenciais à prolação 

da sentença arbitral. Quanto ao mais, reitera as teses da contestação. Acrescenta 

que a demanda ajuizada perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo foi 

extinta não pela suposta validade da cláusula arbitral, mas porque a validade da 

cláusula arbitral haveria de ser resolvida no juízo arbitral.

Em parecer de fl s. 1.195/1.202, o Ministério Público Federal entende 

estarem preenchidos os requisitos necessários à homologação pretendida.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Nos termos dos artigos 

15 e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, arts. 963 a 965 

do Código de Processo Civil e artigos 216-C, 216-D e 216-F do Regimento 
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Interno do Superior Tribunal de Justiça, que, atualmente, disciplinam o 

procedimento de homologação de sentença estrangeira, constituem requisitos 

indispensáveis ao deferimento da homologação, os seguintes:

(i) instrução da petição inicial com o original ou cópia autenticada da decisão 

homologanda e de outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos 

por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade 

consular brasileira;

(ii) haver a sentença sido proferida por autoridade competente;

(iii) terem as partes sido regularmente citadas ou haver-se legalmente 

verifi cado a revelia;

(iv) ter a sentença transitado em julgado e estar revestida das formalidades 

necessárias à execução no local em que proferida;

(v) não ofender “a soberania, a dignidade da pessoa humana e/ou ordem 

pública”.

Ao lado disso, a Lei de Arbitragem brasileira (Lei 9.307/96) estabelece 

alguns requisitos específi cos, na mesma linha da Convenção de Nova Iorque, 

para a homologação de sentença arbitral estrangeira, nos seguintes termos:

Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento 

ou execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que:

I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes;

II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei à qual as partes a 

submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença 

arbitral foi proferida;

III - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de 

arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a 

ampla defesa;

IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de 

arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à 

arbitragem;

V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral 

ou cláusula compromissória;

VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, 

tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial do país 

onde a sentença arbitral for prolatada.

Art. 39. A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença 

arbitral estrangeira também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça 
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constatar que: I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser 

resolvido por arbitragem;

II - a decisão ofende a ordem pública nacional.

No caso em exame, há cópia da sentença arbitral homologanda em inglês e 

traduzida por tradutora pública juramentada e da respectiva apostila, bem como 

da chancela consular. É, ademais, incontroverso que a requerida foi regulamente 

citada para responder ao processo arbitral.

Também é incontroverso que a sentença arbitral homologanda é defi nitiva, 

pois não mais sujeita a recurso.

A competência do juízo arbitral advêm de sua eleição nos contratos 

celebrados entre as partes (cláusula 12.2, fl . 415-STJ e cláusula 8.4, fl s. 477-

478-STJ), bem como do juízo acerca da própria competência (Kompetenz-

Kompetenz) feito pelo árbitro (fl s. 204-207/STJ), fundamentadamente, a partir 

da premissa de que a lei que rege a validade do compromisso arbitral é a lei 

da sede da arbitragem, portanto a lei francesa (fl . 205/STJ), à luz da qual - no 

entendimento do árbitro - o compromisso arbitral efetuado pelas partes é 

válido. Os demais fundamentos apresentados na sequência no laudo arbitral (fl s. 

205-207/STJ) são apenas argumentos de reforço à conclusão alcançada.

Uma vez decidido, fundamentadamente, pelo árbitro, que ele tinha 

competência para decidir a controvérsia instaurada pelas partes, apenas 

excepcionalmente caberia a revisão de tal decisão (que concluiu pela competência 

do foro arbitral) em sede jurisdicional. É esta a compreensão da questão sob a 

ótica da Corte Especial deste Superior Tribunal:

Sentença estrangeira arbitral. Atendimento aos requisitos. Homologação.

(...)

6. Vale dizer que a homologação da sentença arbitral ora em debate não 

impede que o requerido obtenha, segundo o ordenamento jurídico inglês, a 

declaração de nulidade da sentença arbitral, o que poderá ser submetido a nova 

homologação perante o STJ.

7. Seguindo essa mesma linha jurídica, não é possível acolher a tese de nulidade 

da convenção de arbitragem por estar inserida em contrato de adesão, pois não cabe 

ao STJ o exame da validade de tal cláusula quando a própria sentença arbitral a 

pressupôs válida. A propósito (grifei): SEC 6.761/EX, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Corte Especial, DJe 16.10.2013; SEC 6.335/EX, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte 

Especial, DJe 12.4.2012; AgRg na SEC 854/EX, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 14.4.2011; e SEC 507/GB, 

Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJ 13.11.2006, p. 204.
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(...)

10. Sentença estrangeira homologada.

(SEC 11.106/EX, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 

17/05/2017, DJe 21/06/2017) 

Sentença arbitral estrangeira. Direito Civil. Rescisão contratual. Cumprimento 

dos requisitos exigidos pelos arts. 15 e 17 da LINDB e 216-A a 216-N do RISTJ. 

Alegação de nulidade do compromisso arbitral e matérias referentes ao mérito 

da questão. Recuperação judicial. Sentença arbitral estrangeira homologada em 

concordância com o parecer ministerial.

1. O pedido está em conformidade com os arts. 216-A a 216-N do RISTJ e 

15 a 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tendo a sentença 

arbitral sido proferida por autoridade competente e a instauração sido realizada 

pela requerida, estando, portanto, suprimida a questão sobre a regularidade 

da citação. Verifi ca-se o trânsito em julgado da sentença, conforme normativos 

da LCIA - Arbitration and ADR worldwide, que, no art. 26.9 de seu regulamento, 

considera defi nitivas todas as sentenças lá proferidas.

2. Questões atinentes à existência, validade e efi cácia da cláusula compromissória 

deverão ser apreciadas pelo árbitro, a teor do que dispõem os arts. 8º, parágrafo 

único, e 20 da Lei n. 9.307/1996.

Trata-se da denominada kompetenz-kompetenz (competência-competência), que 

confere ao árbitro o poder de decidir sobre a própria competência, sendo condenável 

qualquer tentativa das partes ou do juiz estatal de alterar essa realidade.

3. Não compete ao juízo estrangeiro, ao solucionar a questão do compromisso 

arbitral, determinar a outro juízo que ponha fi m ao processo ou mesmo a uma 

das partes que o faça, sob pena de ferir a disposição inserta no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal.

4. Sentença arbitral estrangeira homologada em parte.

(SEC 12.781/EX, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado 

em 07/06/2017, DJe 18/08/2017)

Os argumentos apresentados pela Requerida para que se negue a 

homologação pretendida nestes autos consistem basicamente em alegações 

de que não se respeitou o contraditório, impossibilitando-se com isso a ampla 

defesa (o que inviabilizaria a homologação, nos termos do art. 38, III, da Lei de 

Arbitragem), com ofensa à ordem pública (o que inviabilizaria a homologação, 

nos termos do art. 39, II, da Lei de Arbitragem e do art. 17 da LINDB), pelo 

seguinte:

(a) 39 documentos jurídicos apresentados pela requerida não foram 

considerados pelo árbitro;
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(b) houve desigualdade no tratamento das partes no que diz respeito ao 

ônus da prova;

(c) não houve fundamentação no laudo arbitral acerca da natureza do 

contrato celebrado entre as partes, que no entendimento da requerida era um 

contrato de franquia;

(d) a sentença arbitral teria excedido os limites do pedido da autora.

Quanto à tese de violação do direito ao exercício do contraditório porque 

(a) 39 documentos jurídicos apresentados pela requerida não foram considerados 

pelo árbitro, observo que o direito à participação em contraditório, respeitado o 

devido processo legal, não consiste em direito à participação ilimitada. É preciso 

que a parte observe os prazos e as formas para sua participação no juízo arbitral.

No âmbito do procedimento arbitral, após a prolação do laudo arbitral de fl s. 

183-277/STJ, a requerida solicitou esclarecimento ao árbitro quanto à assertiva 

de que “a Requerida nunca apresentou tais Documentos Legais [Documentos RL-

01 a RL-39]” e os esclarecimentos foram apresentados pelo árbitro (fl s. 314-

315): a Requerida não observou as regras procedimentais aplicáveis, segundo 

as quais era preciso apresentar os documentos simultaneamente aos sujeitos 

processuais (a parte adversa e o árbitro) e ao tribunal arbitral (a CCI). E a 

requerida, como se notou no laudo arbitral, apenas endereçou os documentos 1 

a 39 à Secretaria da CCI.

Não cabe, no presente juízo de homologação da decisão arbitral, verifi car 

o acerto ou o equívoco do árbitro na interpretação das normas processuais 

aplicáveis naquele procedimento arbitral. Note-se que o árbitro expôs que não 

se tratava de mera imposição formal, mas de norma que servia aos propósitos de 

garantir ciência aos sujeitos processuais e de evitar que documentos ou alegações 

se perdessem (fl . 315-STJ).

A tese da Requerida de que tenha exsurgido um direito a partir da 

suposta aceitação (em outras oportunidades) de remessa apenas à Secretaria 

da CCI de suas peças defensivas e documentos foi examinada e rechaçada 

fundamentadamente pelo árbitro, que entendeu que a observância da forma 

processual de submissão de documentos era impositiva. De conseguinte, não há 

violação ao direito à participação em contraditório ou à ampla defesa que possa 

ser reconhecido no presente feito de homologação de sentença estrangeira, que 

consiste em mero juízo de delibação da sentença homologanda.

Neste sentido:
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Agravo interno. Sentença estrageira contestada. Condenação por 

inadimplemento contratual. Documentação apresentada com a respectiva 

tradução suficiente ao deslinde da homologação. Possibilidade da 

complementação da prova após a contestação. Citação. Eventual vício sanado com 

o comparecimento espontâneo. Nulidade da sentença estrangeira não verifi cada. 

Fundamentação presente. Vedação ao reexame do mérito do ato. Mero juízo 

de delibação. Incompetência estrangeira não verifi cada. Negócios conduzidos 

em território norte-americano. Competência internacional concorrente. Agravo 

desprovido.

I - No procedimento de homologação de sentença estrangeira, é admissível a 

juntada pelo autor de documentos não essenciais após a inicial, como forma de 

contrapor argumentos apresentados pela defesa e melhor instruir a demanda, 

desde que respeitado o contraditório.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, os atos citatórios realizados no 

exterior devem obedecer às leis dos países onde forem realizados, não sendo 

possível invocar-se aplicação da legislação brasileira para revisar o referido ato.

III - “Evidenciado o comparecimento espontâneo da requerida no processo 

estrangeiro, não há falar em nulidade da citação” (SEC 9.691/EX, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial).

IV - A homologação de sentença estrangeira limita-se ao exame dos seus requisitos 

formais. Desse modo, apresentando o ato fundamentação própria, sua estruturação 

não pode constituir óbice ao pedido homologatório, sob pena de extrapolar o juízo 

de delibação desse Tribunal.

V - Não compete a este Tribunal o exercício de juízo revisor sobre decisão judicial 

estrangeira, limitando-se à verifi cação dos requisitos e pressupostos legais.

VI - Versando o caso sobre hipótese de competência internacional concorrente 

(art. 12, da LINB), o pedido de homologação de sentença americana transitada em 

julgado não ofende a soberania nacional.

Agravo Interno desprovido.

(AgInt na HDE 328/EX, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 

12/02/2019, DJe 18/02/2019)

Direito Internacional. Processual Civil. Sentença estrangeira contestada. 

Pleito de homologação. Inadimplemento de contrato. Sentença estrangeira. 

Divisão Queen’s Bench do Tribunal Comercial do Reino Unido da Grã-Bretanha 

e Irlanda do Norte. Irregularidades formais. Ausência. Presença dos requisitos de 

homologação.

1. A homologação de sentença estrangeira é procedimento que visa dar 

executoriedade interna a sentenças proferidas em outro país. Como é cediço, 

adotamos o “sistema de delibação”, pelo qual se examinam, singularmente, as 

formalidades da sentença à luz de princípios fundamentais para se considerar justo 
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um processo, tais como: respeito ao contraditório e à ampla defesa, legalidade 

dos atos processuais, respeito aos direitos fundamentais humanos, adequação aos 

bons costumes. Em outras palavras, no nosso sistema judicial observa-se, apenas, a 

obediência aos requisitos formais do processo, não se aprofundando em questões de 

mérito.

2. A sentença estrangeira de que se cuida preenche adequadamente todos 

os requisitos referidos nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n. 9/2005, desta Corte 

Superior de Justiça, bem como no art. 15 da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB).

3. A regularidade formal foi atendida, presentes toda documentação exigida 

pelas normas de regência.

4. Não há violação à ordem pública, por desrespeito à ampla defesa, quando se 

verifi ca regular citação por carta rogatória.

5. Questões meritórias são infensas às possibilidades de análise no âmbito da 

mera homologação.

6. Pedido de homologação deferido.

(SEC 10.076/EX, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 

20/05/2015, DJe 02/06/2015)

Sentença arbitral estrangeira. Requisitos para homologação. Preenchimento.

1. É devida a homologação da sentença arbitral estrangeira quando forem 

atendidos os requisitos previstos nos arts. 34 a 40 da Lei 9.307/96, no art. 15 da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e nos arts. 216-A a 216-N do 

RISTJ, bem como constatada a ausência de ofensa à soberania nacional, à ordem 

pública e à dignidade da pessoa humana (Lei 9.307/96, art. 39; LINDB, art. 17; 

RISTJ, art. 216-F).

2. Não caracteriza ofensa à ordem pública o fato de a sentença arbitral 

alienígena prever condenação em moeda estrangeira, devendo apenas ser 

observado que, no momento da execução da respectiva sentença homologada 

no Brasil, o pagamento há de ser efetuado após a devida conversão em moeda 

nacional.

3. No juízo de delibação próprio do processo de homologação de sentença 

estrangeira, não é cabível debate acerca de questões de mérito, tampouco 

averiguação de eventual injustiça do decisum, conforme aqui pretendido pelas 

requeridas que visam a rediscutir a responsabilidade solidária da cedente e da 

cessionária pelo contrato cedido e a data inicial de incidência dos juros moratórios 

contratuais.

4. Sentença estrangeira homologada.

(SEC 11.969/EX, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 

16/12/2015, DJe 02/02/2016)
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Da mesma forma, incabível, na presente sede estritamente delibatória, 

o exame (b) da justiça da distribuição do ônus da prova pelo árbitro e (c) da 

confi guração ou não da relação contratual estabelecida entre as partes como 

uma relação de franquia.

É de se notar que, após permitir às partes ampla participação em 

contraditório e examinando cada qual das alegações das partes e os elementos 

de provas por elas validamente levados ao juízo arbitral, o árbitro decide que 

as partes eram livres para eleger qual a legislação aplicável para reger a relação 

contratual estabelecida e que tal eleição há de ser respeitada (fl . 208-STJ).

Fundamentadamente e respondendo às alegações das partes, o árbitro 

decide que a relação entre as partes não era de franquia, considerando que as 

partes nem antes nem após o contrato se referiram à relação como uma franquia, 

nem nos contratos, nem em carta de intenções, nem nos e-mails trocados. Ao 

contrário, no entendimento do árbitro tais elementos descreviam o acordo 

como sendo formado por 2 contratos relacionados, mas separados, um de 

licenciamento e outro de varejo exclusivo (fl . 218/STJ).

O árbitro apresenta longamente as razões pelas quais a relação contratual 

entre as partes não é um contrato de franquia (fl s. 219-221/STJ) e, por isso, 

conclui que mesmo ao contrato de varejo não deve ser aplicada a Lei de 

Franquias.

No que diz respeito às alegações recíprocas das partes a respeito de 

descumprimento contratual pela parte adversa, novamente o árbitro se reporta 

às evidências recolhidas ao longo do procedimento arbitral para concluir que 

a ré incidiu em descumprimentos contratuais. Para chegar a tal conclusão, 

o árbitro menciona, por exemplo, que alterações contratuais (subscritas por 

ambas as partes) foram causadas por tais descumprimentos e que até mesmo 

“considerandos” de alteração contratual explicitavam isso (fl s. 227-228/STJ). 

Faltas de pagamentos pela requerida também se revelaram documentadas ou 

sequer foram contestados (fl s. 229-230/STJ). Mais adiante o laudo arbitral 

aponta que “as evidências mostram (e a Requerida não contestou tal fato) que 

a SPR nunca gerenciou a fabricação de qualquer calçado e fabricou apenas uma 

quantidade limitada de outras vestimentas têxteis” (parágrafo 256, fl . 235/STJ) e 

que “evidências limitadas a esse respeito também demonstram que a LCS forneceu 

assistência à SPR em relação à fabricação de produtos e a SPR nunca reclamou dessa 

falta de assistência” (parágrafo 257, fl . 235/STJ).



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 31, (255): 23-114, julho/setembro 2019 113

O exame da evidência pelo árbitro foi feito a partir da experiência na 

avaliação das práticas comerciais, amplamente fundamentada ao longo do 

laudo arbitral. Daí porque o árbitro concluiu que, se a Requerida cumpriu sua 

obrigação contratual de abrir showroom e de contratar agência de Relações 

Públicas (parágrafo 277 da sentença arbitral), então ela haveria de fazer a prova 

de que cumpriu com tais obrigações, não sendo exigível da autora a prova de 

que não foi comunicada de showroom ou de contrato de Relações Públicas pela 

Requerida.

Por outro lado, sobre o suposto descumprimento do contrato por parte da 

Requerente, invocado pela Requerida, novamente examinando pontualmente as 

alegações de ambas as partes e a evidência a partir da experiência na avaliação 

das relações empresariais, o árbitro concluiu, fundamentadamente, que não 

tinha suporte nas evidências a alegação da Requerida de que a LCS deixou de 

prestar suporte e fornecer assistência à SPR (parágrafo 379, fl . 256/STJ), pois 

“nenhuma correspondência contemporânea indica que a Requerida reclamou dessa 

falta de assistência ou solicitou qualquer assistência específi ca que tenha sido recusada 

pela Requerente” (parágrafo 384, fl . 257/STJ) e “a SPR se apresentou à LCS como a 

parte que tinha um modelo de negócios testado para a distribuição de marcas esportivas 

no Brasil” (parágrafo 385, fl . 257/STJ). Foi considerado também um e-mail, 

único, em que a Requerida manifesta à Requerente insatisfação a respeito de 

um calçado; mas esta única reclamação não foi considerada sufi ciente (parágrafo 

387, fl . 257/STJ), tudo fundamentadamente.

Note-se que não há violação à igualdade de tratamento ou ao contraditório 

ou à ampla defesa na decisão arbitral que concluiu (i) que a evidência trazida 

no processo arbitral não permitia concluir que a requerida tivesse cumprido 

sua obrigação de abrir showroom e de contratar agência de Relações Públicas 

e (ii) que a evidência trazida no processo arbitral não permitia a conclusão 

de que a requerente tivesse descumprido de forma relevante sua obrigação 

contratual de prestar à requerida assistência para a fabricação de bens e para 

que a requerida desempenhasse satisfatoriamente as obrigações contratualmente 

assumidas junto à requerente. Observe-se que em um caso (i) a requerida tinha 

simplesmente de providenciar showroom e contrato com agência de Relações 

Públicas, ao passo que no outro caso (ii) a obrigação da requerente (de prestar 

assistência à requerida) era uma obrigação-meio [de prestar assistência] para 

que a requerida pudesse bem cumprir algumas de suas obrigações contratuais 

[fabricar calçados e vestuários, confi gurar o layout das lojas etc.], de modo 

que a experiência negocial diria que, faltando a requerente com sua obrigação 
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de prestar assistência, a requerida haveria de compeli-la a fazê-lo, para que a 

requerida pudesse cumprir com suas próprias obrigações contratuais. O laudo 

arbitral, também neste ponto, encontra-se sufi cientemente fundamentado, não 

havendo vício que impeça a homologação pretendida nos presentes autos..

Por último, a Requerida alega que (d) a sentença arbitral teria excedido os 

limites do pedido da autora.

A alegação, porém, não corresponde ao que se lê do laudo: na 

fundamentação, nos parágrafos 447 e 448 (fl . 266/STJ) o laudo considera que 

a requerente fatura por uma das notas o valor de 66.650 dólares e, pela outra, 

o valor de 62.500 dólares, concluindo-se que a requerente efetivamente tem o 

direito de faturar estes valores e de reivindicá-los à requerida. O valores maiores 

dos quais a fundamentação trata [naqueles mesmos parágrafos 447 e 448 (fl . 

266/STJ)], pro rata temporis e aplicada taxa de proteção de câmbio, não são 

alcançados pela sentença arbitral, que ao fi nal ordena [item (g), fl . 276/STJ] 

que a SPR pague à LCS os valores de 66.650 e 62.500 dólares por aquelas duas 

faturas.

Diante disso, não há razão que autorize negar a homologação pretendida 

nos presentes autos.

Assim sendo, foram observados os pressupostos indispensáveis ao 

deferimento do pleito de homologação de sentença arbitral estrangeira, nos 

termos da jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça

Por tais razões, defi ro o pedido de homologação da sentença arbitral estrangeira.

É o voto.
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AÇÃO RESCISÓRIA N. 4.443-RS (2010/0051826-2)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Relator para o acórdão: Ministro Gurgel de Faria

Revisor: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Autor: Fazenda Nacional

Procurador: Érica Pimentel Pinto Costa e outro(s)

Réu: Metalgrin Indústria de Plásticos Ltda

Advogado: Ricardo de Souza Prisco e outro(s) - RS020013

EMENTA

Processual Civil e Tributário. Ação rescisória. Contribuição ao 

Incra. Lei n. 7.787/1989. Interpretação controvertida no âmbito dos 

Tribunais. Súmula 343 do STF. Aplicação.

1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, 

V, do CPC/1973 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de 

que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade 

do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica 

absolutamente insustentável.

2. “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de 

lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 

interpretação controvertida nos tribunais” (Súmula 343 do STF).

3. Hipótese em que a ação rescisória não é cabível, pois o acórdão 

rescindendo, cuja conclusão é no sentido de que a contribuição 

ao INCRA teria sido extinta pela Lei n. 7.787/1989, apoia-se em 

interpretação razoável, orientada, à época, por diversos julgados deste 

Tribunal Superior.

4. Ação rescisória não conhecida.

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, 
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prosseguindo no julgamento, por maioria, inadmitir a ação rescisória, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria, que lavrará o acórdão, vencido Sr. 

Ministro Relator. Retifi caram os votos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 

Filho e Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria os Srs. 

Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, 

Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Francisco Falcão.

Brasília (DF), 08 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 14.6.2019

VOTO-REVISÃO

Ementa: Tributário e Processo Civil. Ação rescisória. 

Contribuição destinada ao INCRA. Exigibilidade após a edição das 

Leis 7.787/1989 e 8.212/1991. Controvérsia de ordem legal pacifi cada 

posteriormente à publicação da decisão rescindenda. Ausência de 

cabimento da rescisória. Incidência da Súmula 343 do STF. Ação 

rescisória da Fazenda Nacional improcedente, em desconformidade com 

o voto do eminente Ministro Relator.

1. Consoante preconiza o art. 485, caput do CPC/1973, a Ação 

Rescisória, meio de impugnação autônomo, visa ao desfazimento 

(natureza constitutiva negativa) de sentença de mérito (leia-se decisão 

de mérito, de molde a englobar sentenças e acórdãos) transitada em 

julgado, quando simultaneamente presente qualquer das hipóteses 

específi cas de cabimento elencadas nos incisos de I a IX do supracitado 

dispositivo.

2. Na hipótese dos autos, observa-se que a causa para postular a 

rescisão do julgado consistiu em haver a decisão rescindenda deixado 

de aplicar dispositivos legais que previam a contribuição de 0,2% 

destinada ao INCRA por considerá-los revogados, ao passo que esta 

Corte Superior já consolidou orientação de que, à míngua de revogação 

expressa pelas Leis 7.787/1989 e 8.213/1991, resta hígida a referida 

contribuição, razão pela qual estaria confi gurada a violação a literais 

dispositivos de lei, quais sejam, os arts. 149 e 195 da Constituição 

Federal, além do art. 6o., § 4o. da Lei 2.613/1955, conforme previsão 

expressa no art. 485, V do CPC/1973.
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3. Ocorre que esse entendimento a respeito da revogação, ou não, 

da hipótese de incidência da Contribuição ao INCRA não era pacífi co 

à época do julgado que se pretendeu desconstituir, o que inviabiliza 

o cabimento da Ação Rescisória, a teor da orientação fi rmada na 

Súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe Ação Rescisória por 

ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda tiver se 

baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais. 

Precedentes: AgRg no RE nos EDcl no AgRg na AR 4.668/PR, Rel. 

Min. Laurita Vaz, DJe 24.2.2016; AgRg no REsp 1.505.842/PR, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, DJe 9.9.2015.

4. Ação Rescisória da Fazenda Nacional improcedente, em 

desconformidade com o voto do eminente Ministro Relator Herman 

Benjamin.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Na presente Rescisória, 

sustenta a Requerente que o acórdão deve ser rescindido por violar literal 

disposição dos arts. 149 e 195 da Constituição Federal, além do art. 6o., § 4o. da 

Lei 2.613/1955, argumentando que o adicional de 0,2%, incidente sobre a folha 

de salários destinada ao INCRA, instituído pela Lei 2.613/1955, não foi extinto 

pela Lei 7.787/1989, conforme já decidiu o STF ao reconhecer que a aludida 

contribuição encontra respaldo no art. 195 do Texto Magno, que preconiza a 

solidariedade de contribuição à Seguridade Social.

2. Discorre sobre a inaplicabilidade do veto da Súmula 343/STJ, asseverando 

que a restrição somente se aplica em questões de direito infraconstitucional, e, 

como a matéria trazida nos presentes autos é de cunho constitucional, resta 

viabilizada a Ação Rescisória.

3. Prossegue pleiteando a procedência do pedido rescisório, a fim de 

desconstituir o acórdão proferido nos autos do REsp 465.126/RS, para que, 

em novo julgamento, seja reconhecida a exigibilidade da Contribuição para o 

INCRA prevista no art. 6o., § 4o. da Lei 2.613/1955 e suas modifi cações legais.

4. Em sua contestação, Metalgrin Indústria de Plásticos Ltda. defende a 

aplicação do óbice contido na Súmula 343/STF.

5. Foram apresentadas Razões Finais por ambas as partes litigantes (fl s. 

831/847 e 851/853).
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6. Ouvido o Ministério Público Federal às fls. 854/862, opinou o 

eminente Subprocurador-Geral da República José Flaubert Machado Araújo pela 

improcedência da Ação Rescisória.

7. É o resumo da demanda.

8. Consoante preconiza o art. 485, caput do CPC/1973, a Ação Rescisória, 

meio de impugnação autônomo, visa ao desfazimento (natureza constitutiva 

negativa) de sentença de mérito (leia-se decisão de mérito, de molde a englobar 

sentenças e acórdãos) transitada em julgado, quando simultaneamente presente 

qualquer das hipóteses específi cas de cabimento elencadas nos incisos de I a IX 

do supracitado dispositivo.

9. Na hipótese dos autos, observa-se que a causa para postular a rescisão do 

julgado consistiu em haver a decisão rescindenda deixado de aplicar dispositivos 

legais que previam a contribuição de 0,2% destinada ao INCRA por considerá-

los revogados, ao passo que esta Corte Superior já consolidou orientação de 

que, à míngua de revogação expressa pelas Leis 7.787/1989 e 8.213/1991, resta 

higída a referida contribuição, razão pela qual estaria confi gurada a violação 

a literais dispositivos da lei, quais sejam, os arts. 149 e 195 da Constituição 

Federal, além do art. 6o., § 4o. da Lei 2.613/1955, conforme previsão expressa 

no art. 485, V do CPC/1973.

10. Ocorre que esse entendimento a respeito da revogação, ou não, da 

hipótese de incidência da contribuição ao INCRA não era pacífi co à época 

do julgado que se pretendeu desconstituir, o que inviabiliza o cabimento da 

Ação Rescisória, a teor da orientação fi rmada na Súmula 343 do STF, segundo 

a qual não cabe Ação Rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a 

decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos 

Tribunais.

11. Assim, o caso ora sob exame merece o mesmo deslinde conferido 

pela Primeira Seção à Ação Rescisória 4.283/PR, que negou a rescisão de 

julgado análogo por considerar que a matéria atinente à sucessão de leis no 

tempo ostenta índole legal, e não constitucional, bem como que a controvérsia 

a respeito da manutenção ou não da contribuição ao INCRA só veio a ser 

pacifi cada quando do julgamento dos aludidos EREsp 770.451/SC, impondo-

se a observância da diretriz fi rmada na já referida Súmula 343 do STF:

Tributário. Ação rescisória. Contribuição destinada ao Incra. Adicional de 

0,2%. Não extinção pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91. Legitimidade. 

Aplicabilidade da Súmula 343/STF.
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1. A violação a dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, 

fundado no art. 485, V do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida 

na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é aquela teratológica 

que consubstancia desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. 

Desse modo, impede-se a utilização da ação rescisória para, por via transversa, 

perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de forma defi nitiva, por 

esta Corte Superior, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança jurídica 

representada pelo respeito à coisa julgada. Nesse sentido, é o enunciado 343 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: Não cabe Ação Rescisória 

por ofensa a literal disposição de Lei, quando a decisão rescindenda se tiver 

baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

2. É bem verdade que a decisão que interpreta determinada norma em sentido 

contrário ao texto constitucional, divergindo da jurisprudência consolidada no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, dá ensejo à propositura da Ação Rescisória, 

afastando o óbice da Súmula 343/STF, em face da necessidade de preservação da 

supremacia da Constituição Federal, bem como da autoridade das decisões da 

Suprema Corte.

3. Todavia, na hipótese dos autos, impõe-se a aplicação do veto sumular em 

referência. Isto porque o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido 

de que a questão referente a exigibilidade da contribuição destinada ao Incra 

após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91 é de cunho infraconstitucional, 

uma vez que a alegada ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta ou 

refl exa. Precedentes do STF: AI 612.433 AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 

23.10.2009; AI 639.396 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 14.08.2009.

4. Diante desses precedentes citados, tem-se que não prospera à alegação 

da parte autora no sentido de que o referido veto sumular não se opõe à ação 

rescisória cujo pedido está fundamentado na recepção da Lei 2.613/65 e suas 

alterações pela atual Constituição Federal, indicando violação dos artigos 149 

e 195 da CF/88. Vale salientar que os precedentes da Corte Suprema indicados 

na inicial discutem tão somente à legitimidade da cobrança destinada ao Incra 

por empresa urbana, sem nada dispor sobre o tema discutido no acórdão que se 

intenta rescindir, qual seja, a constitucionalidade da cobrança para o Incra após a 

edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91, por ter sido recepcionada como contribuição 

de intervenção do domínio econômico.

5. Ressalta-se, ainda, que a decisão que se intenta rescindir foi prolatada 

quando a questão referente à extinção da contribuição ao Incra ainda era 

controvertida no âmbito da Primeira Seção, haja vista que somente por ocasião 

do julgamento dos Embargos de Divergência EREsp 770.451/SC, na sessão de 27 

de setembro de 2006, a controvérsia foi defi nitivamente dirimida por esta Corte 

Superior, adotando-se o entendimento de que a exação não teria sido extinta 

pelas Leis 7.787/89 e 8.212/91, subsistindo até os dias atuais.
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6. Precedente da Primeira Seção: Ação Rescisória 3.509/PR, da relatoria do 

Ministro Luiz Fux, DJ 25.09.2006.

7. Pedido rescisório improcedente (AR 4.283/PR, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 21.5.2010).

12. No mesmo sentido, citam-se os recentes julgados desta Corte Superior:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição para o INCRA. 

Interpretação das Leis n. 7.787/89 e 8.212/91. Matéria infraconstitucional. 

Acórdão rescindendo baseado na jurisprudência da época, inclusive do Supremo 

Tribunal Federal. Ação rescisória. Art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Não cabimento. Aplicação da Súmula 343/STF. Recurso extraordinário julgado 

prejudicado. Incidência do Tema 136/STF. Ação que não pode ser utilizada como 

um instrumento de uniformização de jurisprudência. Caso similar já julgado pelo 

Pretório Excelso, com a manutenção de acórdão desta Corte Superior. Agravo 

regimental desprovido.

1. O acórdão objeto do apelo extremo adotou o entendimento pacífico 

no Supremo Tribunal Federal de que a discussão acerca da exigibilidade da 

contribuição para o INCRA, após a edição das Leis n. 7.787/89 e 8.212/91, possui 

natureza infraconstitucional.

2. A decisão agravada não se afastou da orientação fi rmada pela Suprema 

Corte, no julgamento do Tema n. 136/STF (RE 590.809/RS), de que a ação rescisória 

não pode ser utilizada como instrumento de uniformização de jurisprudência, 

impondo-se a aplicação da Súmula n. 343/STF, quando o acórdão rescindendo 

se assenta na orientação do próprio Pretório Excelso, independentemente da 

matéria ter natureza constitucional ou infraconstitucional.

3. O Supremo Tribunal Federal, por expressa disposição constitucional (CRFB, 

art. 102, caput), é o guardião da Constituição da República, de modo que se 

utiliza da própria interpretação da Carta Magna para reconhecer que uma matéria 

possui enfoque infraconstitucional, ensejando, no máximo, ofensa refl exa ou 

indireta.

4. Não há qualquer incompatibilidade entre o decisum combatido e 

a compreensão firmada no AR 2.370 AgR/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki, já 

que se a Suprema Corte reformar sua posição na espécie (reconhecimento 

a índole constitucional da matéria) ocorrerá uma mudança de interpretação 

constitucional, com a consequente modifi cação de sua jurisprudência.

5. A parte Agravante propôs ainda afastar-se do parâmetro acima exposto, 

circunstância que não ensejaria melhor sorte ao recurso extraordinário. Isso 

porque, antes do julgamento do mencionado Tema n. 136/STF, o Supremo 

Tribunal Federal já examinou caso similar ao dos autos e manteve acórdão desta 

Corte Superior - ARE 663.589/RS, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe-052 divulg 

18/03/2013 public 19/03/2013.
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6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RE nos EDcl no AgRg na AR 4.668/

PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24.2.2016).

Processual Civil. Recurso especial. Ação rescisória. Descabimento. Súmula 343/

STF. Contribuição ao Incra de empresas urbanas. Orientação da Primeira Seção. 

Extinção do processo, sem julgamento do mérito.

1. O julgado rescindendo foi proferido ao tempo em que havia entendimentos 

diversos sobre o tema (a pacifi cação no sentido da possibilidade de cobrança 

da exação somente ocorreu nos EREsp 770.451/SC, Primeira Seção, Rel. Min. 

Castro Meira, julgado em 27.9.2006) e não há manifestação do STF em controle 

concentrado de constitucionalidade sobre o assunto. Incidência da Súmula 

n. 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, 

quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais”. Precedentes: AR 4.884/SC, Primeira Seção, Rel. Min. 

Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Eliana Calmon, julgado em 27.11.2013; AR 

4.895/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ acórdão Min. Castro 

Meira, julgado em 11.09.2013; AgRg na AR 4.439/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz 

Fux, julgado em 22.09.2010.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.505.842/PR, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 9.9.2015).

13. Por fi m, diante da relevância da matéria dos autos, impõe-se asseverar 

que o Supremo Tribunal Federal, no RE 590.809/RS, da relatoria do Ministro 

Marco Aurélio Mello, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu 

a incidência da Súmula 343/STF em Ação Rescisória fundada em ofensa a 

dispositivo constitucional quando à época da prolação do acórdão rescindendo 

exista controvérsia jurisprudencial sobre o tema.

14. Destaca-se que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido 

a existência de repercussão geral do tema 495 (RE 630.898/RS, acerca da 

exigibilidade da Contribuição de 0,2% sobre a folha de salários destinada 

ao INCRA) não impede a aplicação do óbice da Súmula 343/STF, ainda 

que se invoque, na Ação Rescisória, não só literal violação do art. 6º, § 4º da 

Lei 2.613/1955, mas também do art. 149 da CF/1988, que dispõe sobre a 

intervenção do Estado na ordem e domínio econômico mediante tributo da 

espécie contribuição (CIDE).

15. Diante dessas considerações, com as devidas vênias, divirjo do voto do 

eminente Ministro Relator e julgo improcedente a presente Ação Rescisória.
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de ação ajuizada pela Fazenda 

Nacional com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela 1ª Turma no 

REsp 465.126/RS, que tem a seguinte ementa:

Recurso especial. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de 

salários. Destinação de receita ao SENAR. Art. 3º da Lei 8.315/91. Falta de 

prequestionamento. Extinção. Lei 7.787/89. Taxa Selic. Não-aplicação na 

atualização monetária dos honorários advocatícios.

1. O acórdão impugnado não apreciou a questão relativa à destinação da 

receita de 0,2% ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, faltando o 

indispensável prequestionamento do art. 3º da Lei 8.315/91 (Súmula 282/STF).

2. Da exegese da legislação referente à contribuição devida ao INCRA infere-se 

que a referida exação — incidente sobre a folha de salários — não subsistiu à Lei 

7.787/89, sendo ali expressamente suprimida.

3. A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido da não-aplicação 

da taxa SELIC na atualização monetária de honorários advocatícios, haja vista a 

previsão do art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95, que fi xa sua incidência tão-somente para 

a hipótese de correção monetária de indébitos tributários.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 465.126/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

15/09/2005, DJ 24/10/2005, p. 174)

Alega a autora, em sua inicial de fl s. 01/33, que o acórdão rescidendo, ao 

entender que o adicional de 0,2% incidente sobre a folha de salários e destinado 

ao INCRA teria sido extinto pela Lei 7.787/89, violou a literalidade dos arts. 

149 e 195 da Constituição, bem como o art. 6º, § 4º, da Lei 2.613/55.

Alega a inaplicabilidade da Súmula 343/STF por se tratar de matéria 

constitucional.

Contestação às fl s. 809/824, onde se defende a aplicabilidade da Súmula 

343/STF, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido 

de que a matéria em discussão é de cunho infraconstitucional, pelo que a 

ação deve ser julgada improcedente, já que, ao tempo da prolação do acórdão 

rescindendo, a matéria era controvertida nos tribunais.

Alegações fi nais da Fazenda Nacional às fl s. 831/847 e da ré às fl s. 851/853.

O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da ação (fl s. 

854/862).

É o relatório.
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VOTO-VOGAL

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Senhor Presidente, fi z destaque, 

porque há precedentes em sentido contrário à posição aqui adotada. Inclusive, 

há precedentes de minha relatoria, na Turma, no sentido de que o Supremo 

Tribunal Federal, hoje, entende que a Súmula 343 daquela Corte pode ser 

adotada, inclusive em matéria constitucional.

Os números 5 a 8 do índice do Ministro Herman Benjamin versam também 

sobre essa questão. Por isso, destaquei, e, parece, o Ministro Gurgel de Faria 

também já havia destacado.

Recentemente, a Ação Rescisória 4.668/PR, de relatoria da Ministra 

Laurita Vaz, foi julgada, na Corte Especial do STJ. Trata-se de Ação 

Rescisória idêntica a essa. A Ministra Laurita Vaz, na AR 4.668/PR, refutou o 

posicionamento do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, que é aqui adotado, 

nessa releitura do assunto, pelo Ministro Herman Benjamin. Trata-se de julgado 

da Corte Especial do STJ, em situação idêntica.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator):

1. Histórico da demanda e da questão jurídica a ser resolvida

Trata-se de Ação Rescisória contra acórdão proferido pela Primeira Turma 

no REsp 465.126/RS, sob a relatoria da Ministra Denise Arruda, em que se 

decidiu ser indevida a Contribuição ao Incra.

A questão jurídica efetivamente relevante a ser enfrentada é a de se o 

conhecimento da Ação Rescisória encontra ou não obstáculo na Súmula 343/

STF (“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a 

decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida 

nos tribunais”), uma vez que, hoje, já foi julgado recurso repetitivo em que o 

STJ concluiu por ser devida a referida contribuição (REsp 977.058/RS, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/11/2008),.

Isso porque, quando o acórdão rescindendo foi proferido, em 2005, a 

questão de se o adicional de 0,2% da contribuição sobre a folha de salários 

destinado ao Incra havia sido extinto era controvertida nos tribunais, sendo 
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certo que a pacifi cação só ocorreu quando do julgamento dos EREsp 770.451/

SC, em 27.9.2006, sendo relator para o acórdão o Min. Castro Meira.

2. Entendimento atual do STF sobre sua Súmula 343

2.1. Decisão do RE 590.809/RS, julgado em regime de repercussão geral

Havia se pacifi cado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça que o entendimento consubstanciado na Súmula 

343/STF seria inaplicável quando a discussão tem cunho constitucional.

A polêmica foi retomada quando o Supremo Tribunal Federal, sob a 

relatoria do eminente Min. Marco Aurélio julgou, em regime de repercussão geral, 

o RE 590.809/RS, que recebeu a seguinte ementa:

Ação rescisória versus uniformização da jurisprudência. O Direito possui 

princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não 

cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da 

jurisprudência”. Ação Rescisória. Verbete n. 343 da Súmula do Supremo. O Verbete n. 

343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, 

inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos 

diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha 

sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão 

rescindenda.

(RE 590.809, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

22/10/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-230 divulg 21-11-

2014 public 24-11-2014)

Numa leitura imediata, a conclusão que se extrai desse julgamento é de 

que o Supremo Tribunal teria passado a entender que a Súmula 343/STF 

só não seria aplicável na hipótese de existência de controle concentrado de 

constitucionalidade. 

Essa leitura, como procurarei mostrar a seguir, não se mostra correta, embora 

adotada por diversos julgados do STJ, inclusive de minha relatoria, à luz do que 

posteriormente esclareceu o próprio STF.

2.2. Compreensão inicial do STJ sobre a aplicabilidade da Súmula 343/STF 

após o julgamento do RE 590.809/RS

A partir do referido julgamento do RE 590.809, especialmente porque ele 

aconteceu sob regime de repercussão geral, surgiram no STJ julgados no sentido 
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de que o STF teria alterado o seu entendimento tradicional e passado a considerar a 

Súmula 343/STF aplicável mesmo quando há questão constitucional envolvida.

Exemplifico esse entendimento, que não tenho hoje como correto, em 

consonância com o que o próprio STF posteriormente esclareceu, com um 

julgado da Segunda Turma, de minha própria relatoria:

Processual Civil e Previdenciário. Revisão de benefício de aposentadoria. Ação 

rescisória. Artigo 485, V, do CPC. Ação rescisória inadmissível, na espécie, por 

incidência da Súmula 343/STF, cuja aplicabilidade foi recentemente ratifi cada, 

pelo STF, no julgamento do RE 590.809/RS, inclusive quando a controvérsia de 

entendimentos basear-se na aplicação de norma constitucional.

1. Trata-se na origem de Ação Rescisória interposta pelo recorrido contra 

decisão que lhe havia negado o direito à revisão de benefício previdenciário com 

a aplicação dos tetos constitucionais existentes nas Emendas Constitucionais 

20/1998 e 41/2003.

2. O Tribunal a quo julgou procedente a referida Ação Rescisória por entender 

que “não se aplica ao caso vertente a orientação contida na Súmula n. 343 

do Supremo Tribunal Federal (‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal 

disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal 

de interpretação controvertida nos tribunais.’), uma vez que está pacifi cado pela 

Súmula n. 63 deste Tribunal Regional Federal ser inaplicável aquele enunciado 

nas ações rescisórias versando sobre matéria constitucional” (fl . 285, e-STJ).

3. Nos termos da jurisprudência do STJ não cabe Ação Rescisória, sob a alegação 

de ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado 

em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, consoante enuncia a 

Súmula 343 do STF, cuja aplicabilidade foi recentemente ratifi cada, pelo Pretório 

Excelso, no aludido RE 590.809/RS, inclusive quando a controvérsia de entendimentos 

basear-se na aplicação de norma constitucional.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1.579.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 03/03/2016, DJe 24/05/2016)

Na mesma linha, que não estaria correta diante dos esclarecimentos do STF, 

cito alguns outros precedentes: AgRg no REsp 1.416.515/SC, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/9/2015; EDcl no AgRg no REsp 

1.196.075/SE, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/11/2015, 

Esta leitura, repito, não se mostra acertada.
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2.3. Leitura que o próprio pleno do STF deu à conclusão do julgamento do RE 

590.809/RS

Julgado o RE 590.809/RS em novembro de 2014, o Pleno do Supremo 

Tribunal Federal explicitou melhor o que ali se decidiu ao apreciar, em outubro 

de 2015, a Ação Rescisória 2.370.

Transcrevo a ementa dessa Ação Rescisória, em que o STF, sob a relatoria 

do saudoso Min. Teori Zavascki, clarifi ca a conclusão a que chegou no RE 

590.809: 

Ação rescisória. Art. 485, V, do Código de Processo Civil. Matéria constitucional. 

Rescisão de acórdão que aplicou jurisprudência do STF posteriormente modifi cada. 

Não cabimento da ação rescisória como instrumento de uniformização da 

jurisprudência do Tribunal. Precedente. Honorários advocatícios em rescisória. 

Fixação.

1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS, (Min. Marco 

Aurélio, DJe de 24/11/2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial 

modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em 

ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na 

oportunidade, foi outra questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria 

de repercussão geral, a respeito do cabimento ou não da “rescisão de julgado 

fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da 

formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente 

fi rmado pelo Supremo”, a Corte respondeu negativamente, na consideração de 

que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência.

2. Mais especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação 

da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a 

creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero) 

não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer 

acórdão que aplicara a fi rme jurisprudência até então vigente no próprio STF.

3. Devidos honorários advocatícios à parte vencedora segundo os parâmetros 

do art. 20, § 4º, do CPC.

4. Agravo regimental da União desprovido. Agravo regimental da demandada 

parcialmente provido.

(AR 2.370 AgR, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 

22/10/2015, processo eletrônico DJe-225 divulg 11-11-2015 public 12-11-2015)

Transcrevo ainda trecho do voto do relator, que tem a clareza que sempre 

caracterizou o Min. Teori Zavascki (destaquei):
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Bem se percebe, portanto, que o Tribunal, nesse julgamento (RE 590.809/RS, 

Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014), não operou substancial modifi cação 

da sua tradicional e cristalizada jurisprudência no sentido de que a Súmula 343 

não se aplica em ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. O que o 

Tribunal decidiu foi outra questão: ante a controvérsia, enunciada no acórdão 

que reconheceu a repercussão geral da matéria, a respeito da possibilidade 

ou não da “rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial 

majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão 

de entendimento posteriormente fi rmado pelo Supremo”, a Corte, por maioria, 

respondeu negativamente. Em outras palavras: o que o Tribunal afi rmou, naquela 

oportunidade, foi que a superveniente modifi cação da jurisprudência do STF não 

autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer 

acórdão que aplicara jurisprudência fi rme até então vigente no próprio STF. 

Nem poderia ser diferente. Ressalvada a situação de que trata aquele 

precedente (de divergência jurisprudencial no próprio STF, decorrente de 

superveniente mudança de interpretação da Constituição), não se pode negar 

à Corte Suprema, mesmo em ação rescisória, a possibilidade de dirimir confl ito 

sobre matéria constitucional objeto de divergência no âmbito de outros tribunais. 

Negar essa possibilidade signifi caria inibir o Supremo Tribunal Federal de exercer 

a sua mais proeminante função institucional, que é a de guarda da Constituição.

Assim, em suma, no RE 590.809/RS, o STF estabeleceu que a sua Súmula 

343 deve ser observada quando há oscilação da sua própria jurisprudência. Em outras 

palavras, se um acórdão transita em julgado adotando orientação que tinha o 

Supremo Tribunal Federal, na hipótese de posterior mudança no entendimento 

da Corte Maior, não será cabível Ação Rescisória. Caso contrário, se há questão 

constitucional envolvida, inaplicável a Súmula 343/STF.

2.4. Superação de eventual incompatibilidade da linha de compreensão aqui 

adotada com precedente da Corte Especial

A Seção de Direito Público do STJ deliberou por submeter o julgamento 

deste feito à Corte Especial em razão do precedente fi xado no AgRg no RE nos 

EDcl no AgRg na AR 4.668/PR. Nos debates realizados na sessão da Primeira 

Seção do STJ, ponderou-se que a Corte Especial do STJ teria pacifi cado o 

entendimento pela incidência do aludido óbice sumular no julgamento da Ação 

Rescisória 4.668/PR, com idêntica matéria (rescisão de acórdão proferido em 

demanda que discute o tema da exigibilidade ou não da contribuição ao Incra).

Registro, inicialmente, que o julgamento da Corte Especial versa sobre 

a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da 
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Primeira Seção do STJ proferido nos EDcl no AgRg na Ação Rescisória 4.668/

PR, de relatoria do e. Ministro Benedito Gonçalves.

Naquela ocasião, a Corte Especial ratificou o posicionamento pela 

inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com base nas seguintes premissas:

a) a “decisão agravada não se afastou da orientação fi rmada pela Suprema 

Corte, no julgamento do Tema n. 136/STF (RE 590.809/RS), de que a ação 

rescisória não pode ser utilizada como instrumento de uniformização de 

jurisprudência, impondo-se a aplicação da Súmula n. 343/STF, quando o acórdão 

rescindendo se assenta na orientação do próprio Pretório Excelso, independentemente 

da matéria ter natureza constitucional ou infraconstitucional”;

b) “não há qualquer incompatibilidade entre o decisum combatido e a 

compreensão fi rmada no AR 2.370 AgR/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki, 

já que se a Suprema Corte reformar sua posição na espécie (reconhecimento 

a índole constitucional da matéria) ocorrerá uma mudança de interpretação 

constitucional, com a consequente modifi cação de sua jurisprudência”.

Examinando o tema com mais profundidade, entendo, com a devida vênia, 

que a Súmula 343/STF somente pode ser aplicada (inclusive para o efeito de 

negar admissibilidade ao Recurso Extraordinário com base no julgamento do 

RE 590.09/RS) nos casos em que o acórdão rescindendo estiver fundamentado 

em orientação do STF a respeito da questão de fundo, a qual teria sido objeto de 

revisão na Corte Suprema.

Não é este o caso dos autos, uma vez que, reitero, não apenas inexiste 

mudança de orientação jurisprudencial do STF a respeito da natureza jurídica 

da contribuição ao Incra, como o tema aguarda julgamento em Recurso 

Extraordinário com repercussão geral.

O fundamento utilizado no acórdão rescindendo consistiu apenas na 

análise a respeito da extinção da contribuição ao Incra pela exegese da sucessão 

de leis no tempo – assunto sobre o qual inexiste posicionamento do STF.

Não obstante, a existência de questão subjacente, de natureza constitucional, 

justifi ca o afastamento da Súmula 343/STF, para viabilizar a procedência ou não 

do pedido rescisório submetido a julgamento.

3. Há questão constitucional envolvida no acórdão rescindendo. Impugnação ao 

voto retifi cador do e. Ministro Og Fernandes
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No caso dos autos, reitero, não se confi gura a situação de o Supremo 

Tribunal Federal ter alterado a interpretação da Constituição. Assim, se o tópico 

debatido envolver tema constitucional, a Súmula 343/STF não constituiria 

óbice para o conhecimento da Ação Rescisória.

Não seria a matéria tratada no acórdão rescindendo totalmente 

infraconstitucional? Afi nal de contas, aparentemente ele teria se limitado a dizer 

que a Contribuição ao Incra, prevista na legislação infraconstitucional, teria sido 

extinta pela Lei 7.787/1989.

A primeira observação que faço é que, ao julgar o Recurso Especial, 

o Superior Tribunal de Justiça zela pela uniformidade da aplicação da lei 

federal; normalmente não há decisão das questões pelo enfoque constitucional. 

Todavia, isso não signifi ca que, eventualmente, não haja questão constitucional 

subjacente.

Exemplifi co com a questão da Cofi ns das sociedades profi ssionais. O STJ 

havia examinado o assunto sobre o simples prisma de revogação ou não de 

uma lei por outra, considerando que a isenção prevista na Lei Complementar 

70/91 não havia sido revogada pela Lei 9.430/1996. Aparentemente, uma mera 

questão de direito infraconstitucional: a lei X não revogou a lei Y.

Contudo, havia questão constitucional subjacente, que é a existência ou 

não de hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, pois o STJ chegara 

à conclusão de que a Lei 9.430/1996 não revogou a isenção da Cofi ns das 

sociedades profissionais, porque lei complementar não poderia revogar lei 

ordinária. E o STF reviu essa conclusão ao decidir que lei ordinária pode alterar 

lei formalmente complementar no que esta disponha sobre matéria que a 

Constituição não reserva a esse tipo de instrumento normativo.

No caso da extinção ou não da Contribuição para o Incra, temos situação 

semelhante. Aparentemente, não haveria questão constitucional envolvida. O STJ 

teria simplesmente concluído que a contribuição originalmente instituída pela 

Lei 2.613/1955 teria sido extinta pela Lei 7.787/1989. Numa visão primeira, a 

respeito exclusivamente de direito infraconstitucional. No entanto, da mesma 

forma que sobre a revogação ou não da isenção da Confis das sociedades 

profi ssionais, há questão constitucional subjacente.

O acórdão rescindendo, reportando-se expressamente à Constituição 

Federal de 1988, considerou que a contribuição para o Incra teria natureza de 

contribuição para o custeio da Previdência Social e, assim, teria sido “incorporada” 

pela Contribuição Previdenciária prevista no art. 3º da Lei 7.787/1989, à luz do 

respectivo § 3º.
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Nessa linha, transcrevo parte do voto condutor do acórdão rescindendo, 

redigido pela saudosa Ministra Denise Arruda, destacando que ele examina a 

Lei 7.787/1989 e conclui que ela alterou o fi nanciamento da Previdência Social, 

das contribuições previdenciárias:

Na vigência da atual Constituição Federal, a contribuição social tem natureza 

tributária. A Lei 7.787/89, ao dispor sobre alterações na legislação de custeio da 

Previdência Social, estabeleceu os seguintes percentuais:

Art. 3º A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos 

a ela equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de 

salários, será:

I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a 

qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, 

autônomos e administradores;

II - de 2% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer 

do mês, aos segurados empregados e avulsos, para o fi nanciamento da 

complementação das prestações por acidente do trabalho.

§ 1º A alíquota de que trata o inciso I abrange as contribuições para o 

salário-família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o 

PRORURAL, que fi cam suprimidas a partir de 1º de setembro, assim como a 

contribuição básica para a Previdência Social.

§ 2º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, fi nanciamento 

e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 

mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados 

e capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e 

entidades de previdência privada abertas e fechadas, além da contribuições 

referidas nos incisos I e II, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a 

base de cálculo referida no inciso I.

Como se pode verifi car, o § 1º determina que o percentual de 20% sobre o 

total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do 

mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores — inciso 

I — abrange as contribuições para o salário-família, para o salário-maternidade, 

para o abono anual e para o PRORURAL, as quais foram suprimidas a partir de 1º 

de setembro de 1989.

Conclui-se, portanto, que a contribuição extinta foi a incidente sobre a folha de 

salários, regida pelo art. 15, II, da LC 11/71.
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Está aí a questão constitucional subjacente: o enquadramento ou não 

da Contribuição para o Incra como contribuição previdenciária. Por que o STJ 

posteriormente reviu o entendimento que tinha? Porque passou a considerar que 

a Contribuição para o Incra não era contribuição previdenciária e, sim, contribuição 

de intervenção no domínio econômico, com fundamento no art. 149 da Constituição. 

E como contribuição com fundamento constitucional diverso das contribuições 

de natureza previdenciárias, não poderia ter sido extinta por lei que disciplinou 

apenas essas últimas.

Veja-se a ementa do acórdão que pacifi cou a questão no STJ, ou seja, o 

EREsp 770.451/SC, em 27/9/2006, cujo relator para o acórdão foi o Min. 

Castro Meira, que deixa claro que o enquadramento da Contribuição para o 

Incra como contribuição previdenciária ou contribuição de intervenção no 

dominío econômico é essencial para saber se ela foi extinta ou não pela Lei 

7.789/1989 (ou pela Lei 8.212/1991):

Tributário. INCRA. Contribuição. Natureza. Compensação. Impossibilidade. Art. 

66, § 1º da Lei n. 8.383/91. Inaplicabilidade.

1. O INCRA foi criado pelo DL 1.110/70 com a missão de promover e executar a 

reforma agrária, a colonização e o desenvolvimento rural no País, tendo-lhe sido 

destinada, para a consecução de seus objetivos, a receita advinda da contribuição 

incidente sobre a folha de salários no percentual de 0,2% fi xada no art. 15, II, da LC 

n. 11/71.

2. Essa autarquia nunca teve a seu cargo a atribuição de serviço previdenciário, 

razão porque a contribuição a ele destinada não foi extinta pelas Leis 7.789/89 e 

8.212/91 - ambas de natureza previdenciária -, permanecendo íntegra até os dias 

atuais como contribuição de intervenção no domínio econômico.

3. Como a contribuição não se destina a financiar a Seguridade Social, os 

valores recolhidos indevidamente a esse título não podem ser compensados 

com outras contribuições arrecadadas pelo INSS que se destinam ao custeio da 

Seguridade Social.

4. Nos termos do art. 66, § 1º, da Lei n. 8.383/91, somente se admite a 

compensação com prestações vincendas da mesma espécie, ou seja, destinadas 

ao mesmo orçamento.

5. Embargos de divergência improvidos.

(EREsp 770.451/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 27/09/2006, DJ 11/06/2007, p. 258)

No mesmo sentido, o acórdão da relatoria do Min. Luiz Fux, que decidiu 

a questão sob a égide da sistemática dos recursos repetitivos, clarifi ca que a 
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Contribuição para o Incra não foi extinta pela Lei 7.787/1989 (como concluiu o 

acórdão rescindendo) porque ela se enquadra na Constituição como contribuição 

de intervenção no dominío econômico, e não como contribuição previdenciária:

Processual Civil. Recurso especial. Tributário. Contribuição destinada ao 

Incra. Adicional de 0,2%. Não extinção pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91. 

Legitimidade.

1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, 

impõe na análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da 

Carta Maior, que lhe revela a denominada “vontade constitucional”, cunhada por 

Konrad Hesse na justifi cativa da força normativa da Constituição.

2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria 

constitucional no afã de aferir a que vetor principiológico pertence, para que, 

observando o princípio maior, a partir dele, transitar pelos princípios específi cos, 

até o alcance da norma infraconstitucional.

3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) 

por isso que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição 

de Intervenção Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social, 

onde se insere a Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o 

mesmo nomen juris.

4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição 

para o Incra e a Contribuição para a Seguridade Social são amazonicamente 

distintas, e a fortiori, infungíveis para fi ns de compensação tributária.

5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema 

iudicandum, impõe ao aplicador da lei a obediência aos cânones constitucionais e 

complementares atinentes ao sistema tributário.

6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei 

que o institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade 

(art. 150, I da CF/1988 c.c. art. 97 do CTN).

7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o 

Funrural (Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento 

da Carta neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica 

entre os mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação 

restou extinta pela Lei 7.787/89.

8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a 

contribuição para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição 

securitária social.

9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor 

do voto, que: (a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) 
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a Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a 

unifi cação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero 

vírgula dois por cento) – destinada ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e 

tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado pela jurisprudência 

desta Corte.

10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção 

da revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que 

ditaram as exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a 

contribuição para o Incra.

11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da 

exação, como também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso 

concreto, viabilizando as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o 

ideário da nossa nação, qual o de constituir uma sociedade justa e solidária, com 

erradicação das desigualdades regionais.

12. Recursos especiais do Incra e do INSS providos.

(REsp 977.058/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 

22/10/2008, DJe 10/11/2008)

Assim, com a devida vênia, não concordo com a premissa que embasou o 

voto retifi cador do e. Ministro Og Fernandes, que contundentemente assinala 

que “não há questão constitucional - qualquer que seja ela - discutida no 

acórdão rescindendo”. Conforme excerto transcrito do voto condutor, invocou-

se expressamente que a Constituição Federal defi ne a natureza da exação em tela 

como previdenciária, motivo pelo qual concluiu que a legislação superveniente, 

de idêntica natureza, a teria revogado. Como, então, afi rmar que não há questão 

subjacente?

A existência de matéria constitucional nesse debate é confi rmada pelo fato 

de o Supremo Tribunal Federal ter, no RE 630.898, atribuído repercussão geral 

ao questionamento de “saber se a mencionada contribuição foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988 e qual a sua natureza jurídica, em face do advento da 

Emenda Constitucional n. 33/01”.

Concluo que a Súmula 343/STF não é obstáculo para o conhecimento 

da Ação Rescisória, pois existe questão constitucional subjacente envolvida, 

expressamente mencionada no acórdão rescindendo, e não existiu oscilação da 

jurisprudência do STF sobre o tema específ ico, já que aquela Corte ainda vai 

julgar se a contribuição foi recepcionada ou não pela Constituição e qual a sua 

natureza jurídica.
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4. Juízo rescindendo

Afastada a incidência da Súmula 343/STF, a discussão mostra-se singela, 

pois, como já disse desde o começo do voto, em julgamento realizado sob a 

égide da sistemática dos recursos representativos de controvérsia, a Primeira 

Seção decidiu que “resta hígida a contribuição para o Incra” (REsp 977.058/

RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/11/2008). Assim, deve-se 

desconstituir o acórdão proferido no REsp 465.126/RS. 

5. Juízo rescisório

Rescindido o acórdão anterior, passo ao juízo rescisório, pelo qual deve ser 

feito novo julgamento do Recurso Especial interposto pelo INSS no processo 

original. Quanto a este, a solução não exige complexidade, pois trata-se de 

temática já defi nida em recurso repetitivo, pelo que é de ser dado provimento 

ao Recurso Especial interposto pelo INSS para reconhecer a exigibilidade da 

Contribuição para o Incra, invertidos os ônus da sucumbência.

No tocante ao pedido fi nal formulado pela Fazenda Nacional — de ser 

determinado o ressarcimento ao erário de todos os valores que eventualmente 

tenham sido levantados por força do acórdão rescindendo, inclusive honorários 

fi xados no processo original (fl . 33) —, tenho que a pretensão extrapola o 

âmbito da Ação Rescisória, devendo pleito nesse sentido ser formulado nas vias 

ordinárias, perante o Juízo de 1º Grau.

6. Conclusão

Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na Ação Rescisória para 

desconstituir o acórdão proferido no REsp 465.126/RS e, em novo julgamento 

do Recurso Especial, a ele dou provimento para reconhecer como devida a 

Contribuição para o Incra, invertidos os ônus da sucumbência relativos ao 

processo originário.

Condeno a ré no pagamento de honorários advocatícios que arbitro, por 

equidade, tendo em vista o valor irrisório atribuído à causa, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).

É como voto.
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VOTO-VOGAL

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Ação Rescisória proposta, 

em 05/10/2010, pela Fazenda Nacional, visando a desconstituição de acórdão 

proferido pela Primeira Turma, assim ementado:

Recurso especial. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de 

salários. Destinação de receita ao SENAR. Art. 3º da Lei 8.315/91. Falta de 

prequestionamento. Extinção. Lei 7.787/89. Taxa Selic. Não-aplicação na 

atualização monetária dos honorários advocatícios.

1. O acórdão impugnado não apreciou a questão relativa à destinação da 

receita de 0,2% ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, faltando o 

indispensável prequestionamento do art. 3º da Lei 8.315/91 (Súmula 282/STF).

2. Da exegese da legislação referente à contribuição devida ao INCRA infere-se 

que a referida exação — incidente sobre a folha de salários — não subsistiu à Lei 

7.787/89, sendo ali expressamente suprimida.

3. A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido da não-aplicação 

da taxa SELIC na atualização monetária de honorários advocatícios, haja vista a 

previsão do art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95, que fi xa sua incidência tão-somente para 

a hipótese de correção monetária de indébitos tributários. 

4. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp 465.126/RS, Rel. Ministra 

Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 24/10/2005).

A Fazenda Nacional – que fundamenta seu pedido no art. 485, V, do 

CPC/73 – sustenta, em essência, que o acórdão rescindendo violou a “literal 

disposição dos arts. 149 e 195 da Constituição Federal e também ao art. 6º, § 

4º da Lei 2.613/55” (fl . 8), ao julgar que a Contribuição Adicional ao INCRA, 

incidente no percentual de 0,2% sobre a folha de salários, teria sido extinta pela 

Lei 7.787/89.

Argumenta que o óbice da Súmula 343/STF não teria aplicação 

na hipótese, pois se trata de interpretação controvertida a respeito do texto 

constitucional. Aduz que o adicional em tela teria natureza de contribuição de 

intervenção no domínio econômico, razão pela qual não poderia ser extinta por 

lei que regula contribuição destinada ao fi nanciamento da Seguridade Social.

De início, ressalto que o Plenário do STF, no julgamento do RE 590.809/

RS (Rel. Ministro Marco Aurélio Mello), sob o regime de repercussão geral, 

pacifi cou o entendimento no sentido de que deve ser refutada “a assertiva de 

que o Enunciado 343 da Súmula do STF (‘Não cabe ação rescisória por ofensa 
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a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em 

texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’) deveria ser afastado, 

aprioristicamente, em caso de matéria constitucional”.

A ementa desse julgado restou assim redigida:

Ação rescisória versus uniformização da jurisprudência. O Direito possui 

princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não 

cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da 

jurisprudência”. Ação Rescisória. Verbete 343 da Súmula do Supremo. O Verbete 

343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, 

inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos 

diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, 

num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda 

(STF, RE 590.809 RG/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 

21/11/2014).

Do condutor do julgado, colhe-se o seguinte excerto, que bem demonstra 

os fundamentos que prevaleceram, na hipótese:

Não comungo da opinião, linear, consoante a qual, cuidando-se de matéria 

constitucional, deva ser afastada, aprioristicamente, a pertinência do Verbete 343. 

Votei nesse sentido nas Ações Rescisórias 1.409/SC e 1.578/PR, da relatoria 

da Ministra Ellen Gracie, versada a majoração de alíquotas da contribuição ao 

Finsocial. Na ocasião, ressaltando que os pronunciamentos das Turmas eram no 

mesmo sentido das decisões rescindendas, tendo o Pleno defi nido a controvérsia, 

com envergadura maior, em momento apenas posterior à formação da coisa 

julgada, não acolhi os pleitos formulados com base em violência à literalidade 

de lei. Não me impressionou o fato de estar envolvida interpretação constitucional. 

Mantenho-me fi el à posição então assumida.

A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza 

de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso 

decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no 

artigo 485 do Código de Processo Civil, incluído o constante do inciso V, abordado 

neste processo. Diante da razão de ser do verbete, não se trata de defender o 

afastamento da medida instrumental a rescisória presente qualquer grau de 

divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o 

teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior 

razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim 

deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, 

existe distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica. Esta é a lição 

do professor Luiz Guilherme Marinoni:
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Imaginar que a ação rescisória pode servir para unifi car o entendimento 

sobre a Constituição é desconsiderar a coisa julgada. Se é certo que o Supremo 

Tribunal Federal deve zelar pela uniformidade na interpretação da Constituição, 

isso obviamente não quer dizer que ele possa impor a desconsideração dos 

julgados que já produziram coisa julgada material. Aliás, se a interpretação 

do Supremo Tribunal Federal pudesse implicar na desconsideração da coisa 

julgada como pensam aqueles que não admitem a aplicação da Súmula 343 

nesse caso -, o mesmo deveria acontecer quando a interpretação da lei federal 

se consolidasse no Superior Tribunal de Justiça (MARINONI, Luiz Guilherme. 

Processo de Conhecimento. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 

657).

A observância do verbete se mostra ainda mais imperiosa, na situação 

concreta, se considerada a natureza do pronunciamento do Supremo tomado 

como novo paradigma.

Na origem, o acórdão foi rescindido para conformá-lo à decisão deste Tribunal 

no sentido de o alcance do princípio da não cumulatividade não autorizar o 

lançamento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI 

em decorrência da aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos 

à alíquota zero. Vê-se não se tratar de referência a ato por meio do qual 

o Supremo assentou, com eficácia maior, a inconstitucionalidade de norma. 

Estivesse envolvida declaração da espécie, poderia até cogitar, com muitas 

reservas, do afastamento do verbete em favor do manejo da rescisória apenas para 

evitar a vinda à balha indiscriminada de decisão judicial, transitada em julgado, 

fundada em norma proclamada inconstitucional, nula de pleno direito. Mas não 

é este o caso ora examinado. Pretende-se, na realidade, utilizar a ação rescisória 

como mecanismo de uniformização da interpretação da Carta, particularmente, 

do princípio constitucional da não cumulatividade no tocante ao Imposto sobre 

Produtos Industrializados IPI, olvidando-se a garantia constitucional da coisa julgada 

material.

Como afi rmado pela mestre Ada Pellegrini Grinover, eventual afastamento 

do Verbete 343, por envolvimento de matéria constitucional, não pode ter razão 

genérica, e sim específi ca para as situações em que, no ato rescindendo, determinada 

lei foi proclamada constitucional, vindo, posteriormente, o Supremo a concluir 

pela inconstitucionalidade, com efeitos abrangentes, a repercutirem fora das 

balizas subjetivas do processo. Para a processualista, em caso contrário, como 

na espécie, posterior declaração incidental de constitucionalidade nada nulifi ca, 

não se caracterizando a categoria da inexistência, pelo que devem fi car a salvo 

da rescisória decisões, tomadas em dissídio jurisprudencial, em sentido oposto 

à nova posição do Supremo (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação Rescisória e 

Divergência de Interpretação em Matéria Constitucional. Revista de Processo n. 

87, São Paulo: RT, 1997, p. 37/47).
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Não posso admitir, sob pena de desprezo à garantia constitucional da coisa 

julgada, a recusa apriorística do mencionado verbete, como se a rescisória pudesse 

conformar os pronunciamentos dos tribunais brasileiros com a jurisprudência 

de último momento do Supremo, mesmo considerada a interpretação da norma 

constitucional. Neste processo, ainda mais não sendo o novo paradigma ato 

declaratório de inconstitucionalidade, assento a possibilidade de observar o Verbete 

343 da Súmula se satisfeitos os pressupostos próprios.

De fato, a leitura dos fundamentos do acórdão em tela revela que o STF 

pacífi cou entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória, sob a 

alegação de ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda 

se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, 

consoante enuncia a Súmula 343/STF, inclusive quando a controvérsia basear-

se na aplicação de norma constitucional, exceto quando transitada em julgado 

sentença fundada em norma proclamada inconstitucional.

No caso, o acórdão rescindendo, proferido em 2005, na linha do 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça à época, decidiu 

que a contribuição ao INCRA – incidente no percentual de 0,2% sobre a folha 

de salário – teria sido revogada pela Lei 7.787/89.

Todavia, em 2007, a Primeira Seção desta Corte Superior pacifi cou seu 

entendimento em sentido contrário, qual seja, da exigibilidade da exação, 

porquanto a Contribuição em tela não teria sido “extinta pelas Leis 7.789/89 

e 8.212/91 - ambas de natureza previdenciária -, permanecendo íntegra até os 

dias atuais como contribuição de intervenção no domínio econômico”.

Eis a ementa do acórdão:

Tributário. INCRA. Contribuição. Natureza. Compensação. Impossibilidade. Art. 

66, § 1º da Lei n. 8.383/91. Inaplicabilidade.

1. O INCRA foi criado pelo DL 1.110/70 com a missão de promover e executar a 

reforma agrária, a colonização e o desenvolvimento rural no País, tendo-lhe sido 

destinada, para a consecução de seus objetivos, a receita advinda da contribuição 

incidente sobre a folha de salários no percentual de 0,2% fi xada no art. 15, II, da 

LC n. 11/71.

2. Essa autarquia nunca teve a seu cargo a atribuição de serviço previdenciário, 

razão porque a contribuição a ele destinada não foi extinta pelas Leis 7.789/89 e 

8.212/91 - ambas de natureza previdenciária -, permanecendo íntegra até os dias 

atuais como contribuição de intervenção no domínio econômico.

3. Como a contribuição não se destina a financiar a Seguridade Social, os 

valores recolhidos indevidamente a esse título não podem ser compensados 
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com outras contribuições arrecadadas pelo INSS que se destinam ao custeio da 

Seguridade Social.

4. Nos termos do art. 66, § 1º, da Lei n. 8.383/91, somente se admite a 

compensação com prestações vincendas da mesma espécie, ou seja, destinadas 

ao mesmo orçamento.

5. Embargos de divergência improvidos (STJ, EREsp 770.451/SC, Rel. p/ acórdão 

Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 11/06/2007).

Esse novo entendimento foi reafi rmado, pelo STJ, em 2008, por acórdão 

proferido sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos.

Eis a ementa do acórdão:

Processual Civil. Recurso especial. Tributário. Contribuição destinada ao 

Incra. Adicional de 0,2%. Não extinção pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91. 

Legitimidade. 

1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, 

impõe na análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da 

Carta Maior, que lhe revela a denominada “vontade constitucional”, cunhada por 

Konrad Hesse na justifi cativa da força normativa da Constituição.

2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria 

constitucional no afã de aferir a que vetor principiológico pertence, para que, 

observando o princípio maior, a partir dele, transitar pelos princípios específi cos, 

até o alcance da norma infraconstitucional.

3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) 

por isso que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição 

de Intervenção Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social, 

onde se insere a Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o 

mesmo nomen juris.

4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição 

para o Incra e a Contribuição para a Seguridade Social são amazonicamente 

distintas, e a fortiori, infungíveis para fi ns de compensação tributária.

5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema 

iudicandum, impõe ao aplicador da lei a obediência aos cânones constitucionais e 

complementares atinentes ao sistema tributário.

6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei 

que o institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade 

(art. 150, I da CF/1988 c.c. art. 97 do CTN).

7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o 

Funrural (Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento 

da Carta neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica 
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entre os mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação 

restou extinta pela Lei 7.787/89.

8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a 

contribuição para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição 

securitária social.

9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor 

do voto, que: (a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) 

a Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a 

unifi cação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero 

vírgula dois por cento) – destinada ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e 

tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado pela jurisprudência 

desta Corte.

10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção 

da revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que 

ditaram as exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a 

contribuição para o Incra.

11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da 

exação, como também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso 

concreto, viabilizando as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o 

ideário da nossa nação, qual o de constituir uma sociedade justa e solidária, com 

erradicação das desigualdades regionais.

12. Recursos especiais do Incra e do INSS providos (STF, REsp 977.058/RS, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 10/11/2008).

Daí a propositura da presente Ação Rescisória, em 05/04/2010.

O Relator, Ministro Herman Benjamin, encaminha seu voto no sentido de 

julgar procedente o pedido, a fi m de desconstituir o acórdão rescindendo e, em 

novo julgamento do Recurso Especial, dar-lhe provimento, a fi m de reconhecer 

como devida a contribuição ao INCRA. Aduz que há matéria constitucional 

subjacente, que afasta o óbice da Súmula 343/STF, autorizando o ajuizamento 

da Ação Rescisória. Por fi m, determina a inversão do ônus da sucumbência 

relativo ao processo originário.

Todavia, pedindo vênia, divirjo desse entendimento, a fim de julgar 

incabível o pedido de rescisão, em virtude do óbice da Súmula 343/STF.

Em se tratando de ação fundada no art. 485, V, do CPC/73, exige-se que a 

norma legal apontada na inicial tenha sido violada em sua literalidade, porquanto 

não cabe rescisão de julgado que tenha adotado uma interpretação, dentre 

aquelas cabíveis para a hipótese.
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Na forma da jurisprudência, “diante do gravíssimo vício que se atribui ao 

acórdão, hábil a desconstituí-lo, a violação de literal disposição de lei deve ser direta, 

frontal. Não pode decorrer de uma das interpretações possíveis, de integração 

analógica ou a mera ofensa refl exa ou indireta” (STJ, AR 4.772/MG, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 1º/07/2013).

Essa compreensão advém, em especial, do enunciado sumular 343/STF, 

que veda a desconstituição de julgados pelo simples argumento de mutação 

jurisprudencial. Entendimento vem sendo reafirmado iterativamente pela 

Suprema Corte, consoante atesta o seguinte acórdão:

Agravo regimental em ação rescisória. Excepcionalidade da rescisão. Coisa 

julgada. Cláusula pétrea. Divergência jurisprudencial. Não cabimento de ação 

rescisória. Súmula 343. Incidência. Agravo a que se nega provimento.

I - Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória.

II - Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a 

excepcionalidade da rescisão.

III - Agravo regimental não provido (STF, AR 2.341-AgR/RS, Rel. Ministro Ricardo 

Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ de 29/05/2018).

No caso em exame, a Primeira Seção do STJ, em reiterados julgados, 

ao julgar casos análogos, quais sejam, relativos à extinção da contribuição ao 

INCRA pela Lei 7.787/89, vem reafi rmando a aplicação da referida Súmula, 

de modo a não admitir a propositura de Ação Rescisória. Deve-se ressaltar a 

ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo.

Nesse sentido:

Agravo interno na ação rescisória. Contribuição destinada ao INCRA. 

Exigibilidade após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91. Controvérsia de ordem 

legal, pacifi cada posteriormente à publicação da decisão rescindenda. Ausência 

de cabimento da rescisória. Incidência da Súmula 343 do STF. Agravo interno da 

Fazenda Nacional desprovido.

1. Consoante preconiza o art. 485, caput do CPC, a Rescisória, meio de 

impugnação autônomo, visa ao desfazimento (natureza constitutiva negativa) de 

sentença de mérito (leia-se decisão de mérito, de molde a englobar sentenças e 

acórdãos), transitada em julgado, quando simultaneamente presente alguma das 

hipóteses específi cas de cabimento elencadas nos incisos I a IX de supracitado 

dispositivo.

2. Na hipótese dos autos, observa-se que a causa para se postular a rescisão do 

julgado consistiu em haver a decisão rescindenda deixado de aplicar dispositivos 
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legais que previam a contribuição ao INCRA, por considerá-los revogados, ao 

passo que o acórdão recorrido considerou serem eles válidos e efi cazes, razão 

pela qual estaria configurada a violação a literal dispositivo da lei, conforme 

prevista no art. 485, V do CPC.

3. Ocorre que esse entendimento a respeito da revogação, ou não, da hipótese 

de incidência da contribuição ao INCRA não era pacífi co à época do julgado que se 

pretendeu desconstituir, o que inviabiliza o cabimento da Ação Rescisória, a teor da 

orientação fi rmada na Súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe Ação Rescisória 

por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado 

em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais. Precedentes: AgRg no 

RE nos EDcl no AgRg na AR 4.668/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24.2.2016; AgRg no 

REsp 1.505.842/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 9.9.2015.

4. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido (STJ, AgInt na AR 4.902/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 17/03/2017).

Processual Civil. Ação rescisória. Descabimento. Súmula 343/STF. Contribuição 

ao Incra de empresas urbanas. Orientação da Primeira Seção. Extinção do processo, 

sem julgamento do mérito.

1. O julgado rescindendo foi proferido ao tempo em que havia entendimentos 

diversos sobre o tema (a pacifi cação no sentido da possibilidade de cobrança da 

exação somente ocorreu nos EREsp 770.451/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Castro 

Meira, julgado em 27.9.2006) e não há manifestação do STF em controle concentrado 

de constitucionalidade sobre o assunto. Incidência da Súmula 343/STF: “Não cabe 

ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda 

se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 

Precedentes: AR 4.884/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/acórdão 

Min. Eliana Calmon, julgado em 27.11.2013; AR 4.895/PR, Primeira Seção, Rel. Min. 

Eliana Calmon, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 11.09.2013; AgRg na 

AR 4.439/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.09.2010.

2. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg na AR 4.908/SC, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/06/2015).

Do supracitado julgamento, reproduzo o seguinte trecho do voto condutor, 

proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques, que rejeitou razões recursais 

idênticas às trazidas pela Fazenda Nacional, na presente Ação Rescisória:

Destaco que o entendimento extraível do julgamento do STF foi o de que 

a incidência da Súmula 343/STF ocorre nos casos em que o julgado restou 

“fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária”. Não há qualquer 

especificação no sentido de que essa corrente jurisprudencial seja somente 

aquela firmada no âmbito do próprio STF. Tal ilação parte de interpretação 

exclusiva e particular da agravante. Segue a ementa da repercussão geral:
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Ação rescisória versus uniformização da jurisprudência. O Direito possui 

princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não 

cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização 

da jurisprudência”. Ação rescisória. Verbete 343 da Súmula do Supremo. O 

Verbete 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação 

jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, 

haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando 

o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a 

revelada na decisão rescindenda (RE 590.809/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Marco Aurélio, julgado em 22.10.2014).

A palavra “mormente” significa “principalmente” e não “exclusivamente”, 

como quer a agravante. O que signifi ca que a “jurisprudência coincidente com a 

revelada na decisão rescindenda” não precisa ser a proveniente exclusivamente 

do STF, podendo ser a do STJ ou a de qualquer outro tribunal competente para o 

julgamento da rescisória.

Aliás, ainda que se entenda correta a tese da agravante, tal não supera o fato 

de que este STJ tem jurisprudência pacifi cada pela incidência da Súmula 343/STF 

em casos que tais. Seguem precedentes: AR 4.884/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Ari 

Pargendler, Rel. p/acórdão Min. Eliana Calmon, julgado em 27.11.2013; AR 4.895/

PR, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, 

julgado em 11.09.2013; AgRg na AR 4.439/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 22.09.2010.

Em outro caso absolutamente idêntico ao presente, a Primeira Seção 

manteve a decisão do Relator, Ministro Benedito Gonçalves, que negara 

“seguimento ao pedido rescindendo, por se manifestamente incabível”, ou 

seja, que indeferira liminarmente a inicial em que pretendia a rescisão de 

acórdão que reconhecera, na linha do entendimento predominante à época, 

que a Contribuição para o INCRA fora extinta pela Lei 7.787/89, sem haver 

manifestação de inconstitucionalidade.

Eis a ementa do acórdão:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 

485, V, do CPC. Contribuição para o Incra. Leis 7.787/89 e 8.212/91. Questão 

infraconstitucional. Aplicação da Súmula 343/STF.

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, 

objetivando desconstituir acórdão que entendeu indevida a contribuição para o 

Incra (0,2%) após a vigência da Lei 8.212/91.

2. A questão referente à exigibilidade da contribuição destinada ao Incra 

após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91 é de cunho infraconstitucional. 
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Precedentes do STF: AI 612.433 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, 

DJe 22/10/2009; AI 711.326 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 

29/10/2009; RE 347.051 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 

1/2/2011.

3. Incide, pois, na espécie, a Súmula 343/STF: “Não cabe ação rescisória por 

ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado 

em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Nesse mesmo 

sentido: AgRg na AR 4.619/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, 

DJe 04/05/2011; AR 4.345/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, 

DJe 2/8/2010; AR 4.283/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

DJe 21/5/2010.

4. A aplicação da Súmula 343/STF à espécie não implica negativa de prestação 

jurisdicional ou usurpação de competência do STF, de sorte que não há falar em 

violação dos arts. 5º, XXXV, e 102, III, “c”, da Constituição Federal.

5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg na AR 4.668/PR, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 30/06/2011).

Nesse último caso, inconformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso 

Extraordinário, o qual, no juízo de admissibilidade, foi julgado prejudicado pela 

Ministra Laurita Vaz, à época Vice-Presidente do STJ, ao fundamento de que 

o acórdão da Primeira Seção encontrava-se “em consonância com o julgamento 

definitivo do Supremo Tribunal Federal”, de que cuida o Tema 136 (RE 

590.809/RS), sendo irrelevante tratar-se de tema de natureza infraconstitucional 

ou constitucional.

Transcreve-se a ementa do acórdão em referência.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição para o INCRA. 

Interpretação das Leis n. 7.787/89 e 8.212/91. Matéria infraconstitucional. Acórdão 

rescindendo baseado na jurisprudência da época, inclusive do Supremo Tribunal 

Federal. Ação rescisória. Art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Não 

cabimento. Aplicação da Súmula n. 343/STF. Recurso extraordinário julgado 

prejudicado. Incidência do Tema n. 136/STF. Ação que não pode ser utilizada 

como um instrumento de uniformização de jurisprudência. Caso similar já julgado 

pelo Pretório Excelso, com a manutenção de acórdão desta Corte Superior. Agravo 

regimental desprovido.

1. O acórdão objeto do apelo extremo adotou o entendimento pacífico 

no Supremo Tribunal Federal de que a discussão acerca da exigibilidade da 

contribuição para o INCRA, após a edição das Leis n. 7.787/89 e 8.212/91, possui 

natureza infraconstitucional.
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2. A decisão agravada não se afastou da orientação fi rmada pela Suprema Corte, 

no julgamento do Tema n. 136/STF (RE 590.809/RS), de que a ação rescisória não 

pode ser utilizada como instrumento de uniformização de jurisprudência, impondo-

se a aplicação da Súmula n. 343/STF, quando o acórdão rescindendo se assenta na 

orientação do próprio Pretório Excelso, independentemente da matéria ter natureza 

constitucional ou infraconstitucional.

3. O Supremo Tribunal Federal, por expressa disposição constitucional (CRFB, 

art. 102, caput), é o guardião da Constituição da República, de modo que se 

utiliza da própria interpretação da Carta Magna para reconhecer que uma matéria 

possui enfoque infraconstitucional, ensejando, no máximo, ofensa refl exa ou 

indireta.

4. Não há qualquer incompatibilidade entre o decisum combatido e 

a compreensão firmada no AR 2.370 AgR/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki, já 

que se a Suprema Corte reformar sua posição na espécie (reconhecimento 

a índole constitucional da matéria) ocorrerá uma mudança de interpretação 

constitucional, com a consequente modifi cação de sua jurisprudência.

5. A parte Agravante propôs ainda afastar-se do parâmetro acima exposto, 

circunstância que não ensejaria melhor sorte ao recurso extraordinário. Isso 

porque, antes do julgamento do mencionado Tema n. 136/STF, o Supremo 

Tribunal Federal já examinou caso similar ao dos autos e manteve acórdão desta 

Corte Superior – ARE 663.589/RS, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe-052 divulg 

18/03/2013 public 19/03/2013.

6. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg na AR 

4.668/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 24/02/2016).

Nesse contexto, verifi ca-se que o afastamento do óbice da Súmula 343/

STF, no presente caso, distancia-se da interpretação conferida em julgados 

da Primeira Seção e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 

casos análogos, assim como do próprio Supremo Tribunal Federal, em outras 

hipóteses, mas todos versando a respeito do cabimento da Ação Rescisória 

quando se tratar de questão de cunho constitucional.

Com efeito, confi ram-se os seguintes do STF:

Agravo regimental em ação rescisória. Direito Financeiro. Incentivos fi scais. 

Repasses obrigatórios. Súmula 343 do STF.

1. Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção 

entre feito transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de 

repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via 

do recurso extraordinário.
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2. É entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal, em relação aos 

fatos ou à novel legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual. 

Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF 

aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional 

nos tribunais. Precedente: RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, 

Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014.

4. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 

e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob 

a vigência do CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AR 2.457-AgR, Rel. 

Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 24/08/2017)

Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em 

serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da Súmula STF n. 343. 

Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência 

da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de 

extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática 

aos processos originários. Agravo regimental não provido.

1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial 

estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – 

e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, 

§ 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia 

aprovação em concurso público.

2. Conforme tese fi xada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE 

n. 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia 

com o entendimento fi rmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do 

acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo 

irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou 

infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF n. 343.

3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão 

geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, 

não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO n. 2.591/

DF-AgR, Relator o Min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO n. 2.648/

AP-AgR, Relator o Min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16).

4. Agravo regimental não provido. (STF, AR 2.572-AgR/DF, Rel. Ministro Dias 

Toff oli, Tribunal Pleno, DJe de 21/03/2017).

O Ministro Herman Benjamin, a partir da leitura que realizou a respeito do 

voto proferido pelo Ministro Teori Albino Zavascki, nos autos da AR 2.370/CE, 
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entende que a Súmula 343/STF somente poderia ser aplicada nos casos em que 

o acórdão rescindendo estiver fundamentado em orientação do STF a respeito 

da questão de fundo, a qual teria sido objeto de revisão, na Corte Suprema. Por 

conseguinte, não seria a hipótese dos presentes autos, em que inexiste mudança 

de entendimento do STF.

Asseverou Sua Excelência:

Assim, em suma, no RE 590.809/RS, o STF estabeleceu que a sua Súmula 343 

deve ser observada quando há oscilação da sua própria jurisprudência. Em outras 

palavras, se um acórdão transita em julgado adotando orientação que tinha o 

Supremo Tribunal Federal, na hipótese de posterior mudança no entendimento 

da Corte Maior, não será cabível Ação Rescisória. Caso contrário, se há questão 

constitucional envolvida, inaplicável a Súmula 343/STF. (grifou-se).

Data venia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a AR 2.370/CE, não 

procedeu a qualquer modificação daquilo que se decidiu no RE 590.809/

RS, a respeito do sentido e alcance da Súmula 343/STF, até porque, em tese, 

pronunciamento em sede de ação rescisória não seria capaz de alterar aquilo 

que se fi rmou em repercussão geral. Ao contrário, o Tribunal Pleno reafi rmou 

a orientação de que se apresenta incabível a desconstituição da coisa julgada para 

readequar o acórdão rescindendo à posterior orientação fi rmada pelo próprio STF em 

sentido contrário.

Transcreve-se a ementa do acórdão:

Ação rescisória. Art. 485, V, do Código de Processo Civil. Matéria constitucional. 

Rescisão de acórdão que aplicou jurisprudência do STF posteriormente 

modificada. Não cabimento da ação rescisória como instrumento de 

uniformização da jurisprudência do Tribunal. Precedente. Honorários advocatícios 

em rescisória. Fixação.

1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS, (Min. Marco 

Aurélio, DJe de 24/11/2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial 

modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em 

ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na 

oportunidade, foi outra questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria 

de repercussão geral, a respeito do cabimento ou não da “rescisão de julgado 

fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da 

formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente 

fi rmado pelo Supremo”, a Corte respondeu negativamente, na consideração de que a 

ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência.
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2. Mais especifi camente, o Tribunal afi rmou que a superveniente modifi cação 

da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a 

creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota 

zero) não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para 

desfazer acórdão que aplicara a fi rme jurisprudência até então vigente no próprio 

STF.

3. Devidos honorários advocatícios à parte vencedora segundo os parâmetros 

do art. 20, § 4º, do CPC.

4. Agravo regimental da União desprovido. Agravo regimental da demandada 

parcialmente provido (STF, AR 2.370-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal 

Pleno, DJe de 12/11/2015)

Em outras palavras, de acordo com essa orientação, a Súmula 343/

STF não deve ser observada apenas nos casos em que houver modifi cação da 

jurisprudência do STF, mas, inclusive, quando houver mencionada mutação 

jurisprudencial no âmbito do STJ. É o que se depreende do voto condutor 

proferido pelo Ministro Teori Zavascki naquele autos:

Bem se percebe, portanto, que o Tribunal, nesse julgamento (RE 590.809/RS, 

Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014), não operou substancial modifi cação 

da sua tradicional e cristalizada jurisprudência no sentido de que a Súmula 343 

não se aplica em ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. O que o 

Tribunal decidiu foi outra questão: ante a controvérsia, enunciada no acórdão 

que reconheceu a repercussão geral da matéria, a respeito da possibilidade 

ou não da “rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial 

majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão 

de entendimento posteriormente fi rmado pelo Supremo”, a Corte, por maioria, 

respondeu negativamente. Em outras palavras: o que o Tribunal afi rmou, naquela 

oportunidade, foi que a superveniente modifi cação da jurisprudência do STF não 

autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer 

acórdão que aplicara jurisprudência fi rme até então vigente no próprio STF

Com efeito, data venia do entendimento do Ministro Herman Benjamin, 

a aplicação da Súmula 343/STF não está adstrita aos casos em que houve 

mutação da jurisprudência do STF, inexistente, no caso presente. Ademais, a 

circunstância de haver matéria constitucional, por si só, também não autoriza a 

propositura de Ação Rescisória, consoante atestam os julgados acima mencionados.

Desse modo, ainda que houvesse eventual divergência quanto ao cabimento 

de Ação Rescisória, no âmbito da Suprema Corte, à luz da Súmula 343/STF, o 

que, todavia, não há, seria incabível acolher a pretensão da parte autora, no 
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sentido de se observar aquilo que se afi rmou, em sede de ação rescisória, em 

detrimento do posicionamento pacifi cado sob a sistemática da repercussão geral, 

sob o argumento de que a questão versa sobre texto constitucional.

Ante o exposto, pedindo vênia, divirjo do Relator, a fi m de julgar incabìvel 

o pedido rescisório, acompanhando a divergência.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Tributário. Ação rescisória. 

Contribuição ao INCRA. Lei n. 7.787/1989. Extinção. Acórdão 

rescindendo. Interpretação controvertida nos Tribunais. Súmula 343 

do STF. Incidência.

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: A presente ação rescisória é dirigida 

contra acórdão da Primeira Turma, proferido no REsp 465.126/RS, no qual 

se entendeu que a contribuição ao INCRA teria sido extinta pela Lei n. 

7.787/1989.

Na sessão de 10/04/2019, pedi vista dos autos para melhor análise da 

controvérsia atinente à Súmula 343 do STF.

O em. Ministro relator propõe, preliminarmente, a não aplicação da 

Súmula 343 do STF e, no mérito, a procedência do pedido rescisório, com o 

reconhecimento de que seria devida a contribuição para o INCRA.

Para Sua Excelência, “a Súmula 343/STF somente pode ser aplicada 

nos casos em que o acórdão rescindendo estiver fundamentado em orientação 

do STF a respeito da questão de fundo, a qual teria sido objeto de revisão 

na Corte Suprema. Não é este o caso dos autos, uma vez que, reitero, não 

apenas inexiste mudança de orientação jurisprudencial do STF a respeito da 

natureza jurídica da contribuição ao Incra, como o tema aguarda julgamento 

em Recurso Extraordinário com repercussão geral. O fundamento utilizado 

no acórdão rescindendo consistiu apenas na análise a respeito da extinção da 

contribuição ao Incra pela exegese da sucessão de leis no tempo – assunto sobre 

o qual inexiste posicionamento do STF. Não obstante, a existência de questão 

subjacente, de natureza constitucional, justifi ca o afastamento da Súmula 343/

STF, para viabilizar a procedência ou não do pedido rescisório submetido a 

julgamento”.
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Com a devida vênia, não compartilho do mesmo posicionamento 

e considero não ser cabível a ação rescisória, no caso, porquanto o acórdão 

rescindendo se apoia em entendimento controvertido à época e também adotado 

por este Tribunal Superior.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem pacífico 

posicionamento no sentido de que “a questão referente à exigibilidade da 

contribuição destinada ao Incra, após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91, 

é de cunho infraconstitucional, uma vez que a alegada ofensa à Constituição, 

acaso existente, seria indireta ou refl exa” (ARE 663.589 AgR, rel. Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado em 05/03/2013, DJe-052).

Por isso, as ações rescisórias atinentes à extinção da contribuição ao INCRA 

pela Lei n. 7.787/1989 não podem ser admitidas, nos termos do enunciado da 

referida súmula e em obediência ao princípio da segurança jurídica.

A propósito, especifi camente quanto à contribuição ao INCRA, anoto que 

a Primeira Seção, há muito, vem entendendo pela incidência da Súmula 343 do 

STF. Vide:

Agravo interno na ação rescisória. Contribuição destinada ao INCRA. 

Exigibilidade após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91. Controvérsia de ordem 

legal, pacifi cada posteriormente à publicação da decisão rescindenda. Ausência 

de cabimento da rescisória. Incidência da Súmula 343 do STF. Agravo interno da 

Fazenda Nacional desprovido.

1. Consoante preconiza o art. 485, caput, do CPC, a Rescisória, meio de 

impugnação autônomo, visa ao desfazimento (natureza constitutiva negativa) de 

sentença de mérito (leia-se decisão de mérito, de molde a englobar sentenças e 

acórdãos), transitada em julgado, quando simultaneamente presente alguma das 

hipóteses específi cas de cabimento elencadas nos incisos I a IX de supracitado 

dispositivo.

2. Na hipótese dos autos, observa-se que a causa para se postular a rescisão do 

julgado consistiu em haver a decisão rescindenda deixado de aplicar dispositivos 

legais que previam a contribuição ao INCRA, por considerá-los revogados, ao 

passo que o acórdão recorrido considerou serem eles válidos e efi cazes, razão 

pela qual estaria configurada a violação a literal dispositivo da lei, conforme 

prevista no art. 485, V, do CPC.

3. Ocorre que esse entendimento a respeito da revogação, ou não, da hipótese 

de incidência da contribuição ao INCRA não era pacífi co à época do julgado que 

se pretendeu desconstituir, o que inviabiliza o cabimento da Ação Rescisória, a 

teor da orientação fi rmada na Súmula 343 do STF, segundo a qual não cabe Ação 

Rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se 

tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.
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Precedentes: AgRg no RE nos EDcl no AgRg na AR 4.668/PR, Rel. Min. Laurita 

Vaz, DJe 24.2.2016; AgRg no REsp 1.505.842/PR, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 9.9.2015.

4. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(AgInt na AR 4.902/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Seção, julgado em 08/03/2017, DJe 17/03/2017)

Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, V, do CPC (violação literal de 

dispositivo de lei). Acórdão rescindendo que retrata a jurisprudência da época 

(contribuição ao INCRA de 0,2% incidente sobre a folha de salários). Súmula 343/

STF. Aplicação.

1. A Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, cristalizou o entendimento 

de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando 

a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais. A ação rescisória, a contrario sensu, resta, então, 

cabível, se, à época do julgamento cessara a divergência, hipótese em que o 

julgado divergente, ao revés de afrontar a jurisprudência, viola a lei que confere 

fundamento jurídico ao pedido (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito 

do artigo 543-C do CPC: REsp 1.001.779/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 

25.11.2009, DJe 18.12.2009).

2. In casu, cuida-se de ação rescisória que pretende desconstituir acórdão 

proferido em 19.08.2004 (cujo trânsito em julgado se deu em 04.06.2008) que 

pugnou pela extinção da contribuição destinada ao INCRA em virtude do artigo 

3º, § 1º, da Lei 7.787/89.

3. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a questão 

referente a exigibilidade da contribuição destinada ao INCRA após a edição das 

Leis 7.787/89 e 8.212/91 é de cunho infraconstitucional, uma vez que a alegada 

ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta ou refl exa (Precedentes do 

STF: AI 612.433 AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe 

23.10.2009; e AI 639.396 AgR/RS, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 14.8.2009).

4. Destarte, não prospera o argumento de que a Súmula 343/STF não incide 

na ação rescisória que indica como violados os artigos 149 e 195, da Constituição 

Federal, pugnando pela recepção da Lei 2.613/55.

5. Deveras, a ratio essendi da Súmula 343 do STF foi preservar a coisa julgada, 

revelando-se contraditio in terminis interpretá-la a contrario sensu para inaugurar 

uma novel hipótese de rescindibilidade do julgado, com o que se viola a um só 

tempo o princípio da legalidade e o da segurança jurídica.

6. Imperioso, ainda, assentar que o julgamento supostamente injusto (error in 

judicando), não autoriza o manejo da Ação Rescisória, por isso que o fundamento 

da coisa julgada não é a justiça da decisão nem o seu conformismo com a verdade 

(pro veritate habetur), mas antes compromisso político com a segurança social.
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7. Ademais, deve-se ressaltar que “a decisão que se intenta rescindir foi 

prolatada quando a questão referente à extinção da contribuição ao Incra ainda 

era controvertida no âmbito da Primeira Seção, haja vista que somente por 

ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. EREsp 770.451/SC, na 

sessão de 27 de setembro de 2006, a controvérsia foi defi nitivamente dirimida por 

esta Corte Superior, adotando-se o entendimento de que a exação não teria sido 

extinta pelas Leis 7.787/89 e 8.212/91, subsistindo até os dias atuais (AR 4.283/PR, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, 

DJe 21.05.2010).

8. Precedentes da Primeira Seção: AR 4.283/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 21.05.2010; e AgRg na 

AR 3.509/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09.08.2006, DJ 

25.09.2006).

9. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a rejeição in limine da inicial da 

ação rescisória.

(AgRg na AR 4.439/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 

22/09/2010, DJe 01/10/2010)

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.416.904/PR, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017; 

AgRg no REsp 1.416.515/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 04/09/2015.

Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência 

da Súmula 343 do STF nas controvérsias infraconstitucionais a respeito da 

contribuição ao INCRA:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Civil. 

Ação rescisória. Cabimento. Súmula 343 do STF. Matéria infraconstitucional.

[...]

2. Deveras, esta Corte pacifi cou entendimento no sentido de que as hipóteses 

de cabimento da ação rescisória quando controversa a interpretação da norma 

infraconstitucional não enseja o destrancamento do recurso extraordinário. 

Súmula 343 do STF, verbis: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição 

de lei,quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 

interpretação controvertida nos tribunais”.

3. In casu, o acórdão recorrido assentou:

Rescisória. Artigo 485, V, do CPC. Acórdão rescindendo que retrata a 

jurisprudência da época (contribuição ao Incra de 0,2%). Súmula n. 343/

STF. Aplicação. Decisão monocrática fundamentada em jurisprudência 

dominante desta Corte Superior.
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1. Entendeu a Corte de origem não ser aplicável à espécie a Súmula n. 343/

STF, por versar a ação rescisória matéria constitucional. No entanto, o Supremo 

Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a questão referente à 

exigibilidade da contribuição destinada ao Incra após a edição das Leis 

7.787/89 e 8.212/91 é de cunho infraconstitucional, uma vez que a alegada 

ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta ou refl exa.

[...]

4. No caso sub judice, a decisão que se intenta rescindir foi prolatada quando 

a questão referente à extinção da contribuição ao Incra ainda era controvertida 

no âmbito da Primeira Seção, haja vista que somente por ocasião do julgamento 

dos Embargos de Divergência n. EREsp 770.451/SC, na sessão de 27 de setembro 

de 2006, a controvérsia foi definitivamente dirimida por esta Corte Superior, 

adotando-se o entendimento de que a exação não teria sido extinta pelas Leis n. 

7.787/89 e 8.212/91.

5. Dessume-se que a controvérsia não está circunscrita à legitimidade da 

contribuição interventiva nos domínios econômico e social, destinada ao INCRA 

e que tem fonte no artigo 149 da Constituição Federal. O debate situa-se em torno 

da interpretação das Leis n. 7.789/89 e 8.212/91, se os referidos diplomas legais 

teriam, ou não, extinguido a referida contribuição, tema que até então apresentava-

se controvertido no âmbito dos tribunais e somente restou pacifi cado no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não extinção da contribuição, a partir 

do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 770.451/SC, 

na sessão de 27 de setembro de 2006. A questão tem solução no ambiente da 

aplicação da legislação ordinária, o alcance das Leis n. 7.789/89 e 8.212/91 e 

interpretação do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

6. Agravo regimental não provido. (ARE 663.589 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 05/03/2013, DJe-052) (Grifos acrescidos).

Mais atualmente, confi ram-se as decisões monocráticas proferidas nos RE 

1.086.555/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julg. 19/04/2018, DJe-079, e 

RE 1.052.241/DF, Rel. Min. Dias Toff oli, julg. 27/06/2017, DJe-170.

Nesse cenário, parece não ser razoável abrir, novamente, discussões a respeito 

do cabimento da rescisória, sob pena de abalar o princípio da segurança jurídica, cuja 

proteção é exatamente o objeto do referido enunciado sumular.

Reforçam essa conclusão as discussões travadas no RE 590.809/RS, em 

que, na sistemática da repercussão geral, o STF fi xou a tese de que “não cabe ação 

rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento fi rmado 

pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, 

ainda que ocorra posterior superação do precedente”.
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Leitura atenta dos votos proferidos pelos preclaros ministros indica que, 

“ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS, o Plenário não 

operou, propriamente, uma substancial modificação da sua jurisprudência 

sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória fundada em ofensa 

à Constituição [...] mais especificamente, afirmou que a superveniente 

modifi cação da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar 

o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou 

com alíquota zero) não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação 

rescisória para desfazer acórdão que aplicara a fi rme jurisprudência até então 

vigente no próprio STF” (AR 2.370 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal 

Pleno, julgado em 22/10/2015, DJe-225).

De fato, os votos de Suas Excelências decidiram pelo não cabimento da 

ação rescisória na hipótese de o acórdão rescindendo estar em conformidade 

com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal à época, 

ainda que, posteriormente, o próprio STF o tenha alterado.

Por óbvio, não houve mesmo alteração de postura quanto à aplicação da 

Súmula 343 do STF, pois a própria razão do entendimento sumulado tem a ver 

com o não cabimento da rescisória contra decisões apoiadas em fundamentos 

razoáveis, ainda que sobre a controvérsia rescindenda houvesse divergência 

jurisprudencial ou doutrinária, ou alteração superveniente da jurisprudência.

Então, a observância do enunciado sumular se aplicaria tanto na hipótese 

de ser legal o fundamento do acórdão rescindendo, como também no caso de sê-lo 

constitucional. É o que se extrai do julgamento do RE 590.809/RS, sob pena de 

considerar que a alteração superveniente da jurisprudência do STF não tem natureza 

constitucional.

Aliás, essa conclusão também é extraída dos precedentes que embasaram a 

edição da súmula: RE 41.407/DF, RE 50.046/Guanabara e AR 602/Guanabara.

De maneira geral, as palavras do Min. Victor Nunes resume bem a 

problemática: “Se em todos os casos de interpretação de lei, por prevalecer 

aquela que nos pareça menos correta, houvermos de julgar procedente ação 

rescisória, teremos acrescentado ao mecanismo geral dos recursos um recurso 

ordinário com prazo de cinco anos da maioria dos casos decididos pela justiça. 

A má interpretação que justifi ca o iudicium rescindens há de ser de tal modo 

aberrante do texto que equivalha à sua violação literal. A justiça nem sempre 

observa, na prática quotidiana, esse salutar princípio, que, entrentanto, devemos 

defender em prol da estabilidade das decisões judiciais” (2ª T., RE 50.046, p. 

422, j. 05/04/1963).
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Atualmente, ainda que tenhamos divergências da parte de um ou de 

outro Ministro, é inconteste que, por ora, está formada a jurisprudência no 

sentido de que o Supremo somente afasta a súmula quando há violação literal 

a dispositivo constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha-se baseado 

em interpretação controvertida. Nesse sentido: RE 529.675 AgR-segundo, 

Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, DJe-205; 

ARE 1.037.103 AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda 

Turma, julgado em 27/10/2017, DJe-262.

Considerada a premissa de que a vontade da Constituição é aquela 

dita pelo Supremo e que as decisões declaratórias de constitucionalidade e 

inconstitucionalidade, via de regra, têm efeito ex tunc, aparenta razoável, em 

tese, a superação do enunciado sumular nos temas constitucionais, pois, ao 

fi nal, se a conclusão legal é contrária à Constituição, o acórdão rescindendo 

que a compartilha procede com literal ofensa a dispositivo constitucional e, por 

contrariar a ordem jurídica, admite-se a rescisão da coisa julgada.

Todavia, ainda assim, caso a caso, o Supremo tem ressaltado que a coisa 

julgada é uma limitação constitucional ao próprio efeito retroativo das decisões 

proferidas no controle abstrato de constitucionalidade:

Recurso extraordinário. Coisa julgada em sentido material. Indiscutibilidade, 

imutabilidade e coercibilidade: atributos especiais que qualificam os efeitos 

resultantes do comando sentencial. Proteção constitucional que ampara e 

preserva a autoridade da coisa julgada. Exigência de certeza e de segurança 

jurídicas. Valores fundamentais inerentes ao estado democrático de direito. 

Efi cácia preclusiva da “res judicata”. “Tantum judicatum quantum disputatum vel 

disputari debebat”. Consequente impossibilidade de rediscussão de controvérsia 

já apreciada em decisão transitada em julgado, ainda que proferida em confronto 

com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. A questão do 

alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC. Magistério da doutrina. Recurso 

de agravo improvido.

- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída 

mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação 

rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto 

em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante 

da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda 

que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento 

posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 

quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fi scalização incidental de 

constitucionalidade.
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- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de 

inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do 

título judicial questionado, ainda que impregnada de efi cácia “ex tunc” - como 

sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fi scalização 

concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só 

por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema 

jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que 

emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.

- O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da 

própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à 

existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592.912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 

03/04/2012, DJe-229).

No mesmo sentido, o em. Ministro Luiz Fux, ao decidir a AR 2.422/DF 

no Supremo Tribunal Federal, j. 26/08/2015, expôs:

Uma das hipóteses que tem carreado ao Judiciário infindável número de 

rescisórias diz respeito às decisões lavradas com violação literal de disposição de 

lei, que, para ensejar a desconstituição da decisão impugnada, deve ser manifesta.

Anoto, a propósito, que a causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva 

violação à lei, de modo que, a princípio, interpretar não se confunde com violar. 

Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela 

jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu art. 800, caput: “a injustiça 

da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não 

autorizam o exercício da ação rescisória”.

Ademais, para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC seja acolhida, 

é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo 

teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao 

revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a 

ação rescisória não merece prosperar.

Aliás, deve-se ter sempre presente o texto da Súmula 343 do STF, segundo 

a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando 

a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais”.

Ressalte-se, ainda, que, no recente julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Pleno, DJe 24/11/2014, o Plenário deste Tribunal se debruçou mais 

detidamente sobre a sua Súmula 343, tendo reafirmado sua validade, inclusive 

quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na 

aplicação de norma constitucional. (Grifos acrescidos).
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É nessa linha que se pode afirmar ser pacífico no âmbito do STF o 

entendimento de que eventuais alterações jurisprudenciais posteriores ao 

acórdão rescindendo, ainda que a respeito de matéria constitucional, não podem 

ser opostas à coisa julgada, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Assim, parece-me provável que o Supremo Tribunal Federal ainda 

continue a debater o alcance de aplicação da Súmula 343 do STF, nos casos 

julgados na sistemática da repercussão geral, porquanto o afastamento da 

súmula, incontestavelmente e até o momento, só é permitido quando há decisão 

proferida no controle abstrato de constitucionalidade.

Isso para os acórdãos rescindendos cujas conclusões tratem de matéria 

constitucional. Mas, data venia, não para aqueles que tratam de temas 

infraconstitucionais.

É interessante notar que, à época da edição da Súmula 343, competia ao 

Supremo Tribunal Federal tanto o julgamento dos temas constitucionais quanto 

o dos infraconstitucionais (art. 101, III, “a”, da CF/1946).

E, se assim foi, cindida a competência, com a criação do Superior Tribunal 

de Justiça, guardadas as devidas particularidades institucionais, não parece 

adequado o afastamento do enunciado sumular no âmbito infraconstitucional, 

como ocorre no Supremo Tribunal Federal, pois, desde sua edição, a Súmula 343 

é pelo não cabimento da rescisória, objetivando a proteção da segurança jurídica. 

E a rescisão da coisa julgada infraconstitucional, por alteração superveniente dos 

parâmetros jurídicos adotados pela jurisprudência dos tribunais superiores na 

interpretação da lei, não condiz com a segurança jurídica, salvo na hipótese de 

entendimentos teratológicos.

É que, qualquer que seja a interpretação conferida ao texto legal pelo 

acórdão rescindendo, à exceção daqueles teratológicos, não se pode concluir pela 

ocorrência de decisão contrária ao ordenamento jurídico somente pelo fato de, 

posteriormente, não mais ser aceita nos tribunais.

Sob essa ótica, convém anotar que a interpretação da Constituição pelo 

STF não se assemelha à interpretação da lei pelo STJ, visto que a primeira trata 

do fundamento de validade da lei, enquanto a segunda está relacionada com a 

melhor interpretação da lei (com exceção da declaração de inconstitucionalidade 

pelo órgão especial – art. 97 da CF/1988 –, a efi cácia da lei permanece hígida, 

seja qual for o resultado do julgamento).
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Não há falar, consequentemente, que a Súmula 343 só poderia ser observada 

caso o acórdão rescindendo tenha-se baseado em orientação do Supremo 

Tribunal Federal, pois também está autorizada sua incidência na hipótese de 

aquele julgado (rescindendo) estar apoiado em interpretação infraconstitucional 

controvertida à época.

Pertinente, a respeito, citar a ponderação feita pelo Ministro Marco Aurélio 

no RE 590.809/RS (STF, Pleno, j. 22/10/2014):

A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza 

de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. [...] 

não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – 

presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa 

julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação 

dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio 

Supremo favorável à tese adotada. Assim deve ser, indiferentemente, quanto a 

ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe distinção ontológica entre 

texto normativo e norma jurídica. [...] Não posso admitir, sob pena de desprezo 

à garantia constitucional da coisa julgada, a recusa apriorística do mencionado 

verbete, como se a rescisória pudesse “conformar” os pronunciamentos dos 

tribunais brasileiros com a jurisprudência de último momento do Supremo, 

mesmo considerada a interpretação da norma constitucional. Neste processo, 

ainda mais não sendo o novo paradigma ato declaratório de inconstitucionalidade, 

assento a possibilidade de observar o Verbete n. 343 da Súmula se satisfeitos os 

pressupostos próprios.

Concluo, portanto, ser inafastável a Súmula 343 do STF, no caso concreto, 

pois o acórdão rescindendo se apoiava em entendimento jurisprudencial 

controvertido à época e também adotado por este Tribunal Superior, e a 

alteração do parâmetro interpretativo da lei não pode se sobrepor ao princípio 

da segurança jurídica.

Não é desconhecido precedente deste Tribunal Superior pela não aplicação 

da Súmula 343 do STF enquanto não julgado pelo Supremo Tribunal Federal 

o tema 495 “Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, 

em face da Emenda Constitucional n. 33/2001” (v.g.: AgRg nos EDcl no REsp 

1.343.645/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 

em 21/02/2013, DJe 28/02/2013).

Contudo, como assinalado no início, o próprio STF tem reconhecido o 

caráter infraconstitucional da controvérsia atinente à revogação da legislação da 

contribuição ao INCRA pela Lei n. 7.787/89 (ARE 663.589) e, assim, aplicado 
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o óbice da sua Súmula 343 em casos como o ora analisado. Tenho que essa 

situação não se confunde com a discussão sobre a recepção da Lei n. 2.613/1955 

pelo art. 149 da Constituição Federal (RE 630.898/RS, com repercussão geral 

reconhecida e ainda pendente de julgamento).

Na hipótese dos autos, o acórdão rescindendo data de 15/09/2005, época 

em que era controvertida a interpretação adotada por esta Corte Superior e por 

outros tribunais pátrios.

Por fi m, à luz do art. 85, § 8º, do CPC/2015, tenho que a verba honorária 

de sucumbência há de ser arbitrada em R$ 5.000,00.

Ante o exposto, pedindo vênia ao em. Min. Herman Benjamin, dele 

divirjo para votar pelo não cabimento da ação rescisória. Arbitro os honorários 

advocatícios de sucumbência em R$ 5.000,00, à luz do art. 85, § 8º, do 

CPC/2015. Custas ex lege.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Herman Benjamin: As eminentes Ministras Assusete 

Magalhães e Regina Helena Costa apresentaram ponderações em relação ao 

voto por mim encaminhado.

A Ministra Assusete Magalhães questionou o fato de que, originalmente, 

eu havia preparado voto pela aplicação da Súmula 343/STF. E que, em 

vista regimental após sustentação oral, trouxe voto reformulado, afastando a 

incidência do referido óbice sumular. Disse a eminente Ministra que a Súmula 

343 haveria de ser aplicada porque a leitura do acórdão revela que não há 

fundamento constitucional; que toda a matéria discutida é infraconstitucional e 

que havia clara divergência na jurisprudência à época do acórdão rescindendo. 

No seu entender, bastaria verifi car a data do acórdão rescindendo para constatar 

que a jurisprudência só se fi rmou posteriormente a ele.

A eminente Ministra Regina Helena Costa, por sua vez, manifestou-se 

no sentido de que também entendia aplicável a Súmula 343/STF, mas por 

fundamento diverso:

Não, era na mesma conclusão, mas por outro fundamento. Entendi que 

também tinha que incidir, porque, segundo a interpretação que o Supremo 

Tribunal Federal deu à aplicação da Súmula 343, só se afastaria a aplicação da 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

162

súmula quando tivesse havido o controle concentrado de constitucionalidade; 

como não houve, nesse caso, então aplicaria a súmula. Estou entendendo que 

se aplica, mas por enxergar fundamento constitucional. A Ministra Assusete 

Magalhães traz uma questão prejudicial e diz que nem há fundamento 

constitucional.

Então, de qualquer maneira..

Esclareço, então, aos eminentes colegas que, inicialmente, estava 

me posicionando pela aplicação da Súmula 343/STF, na linha de diversos 

precedentes da Primeira Seção em Ações Rescisórias relativas à Contribuição 

para o Incra. Todavia, depois da sustentação oral da Procuradoria da Fazenda 

Nacional em 24.5.2017, entendi por reexaminar a matéria e convenci-me da 

sua inaplicabilidade ao caso em tela, motivo por que reformulei o voto que 

originalmente pretendia apresentar.

Em razão das ponderações das eminentes Ministras Assusete Magalhães 

e Regina Helena Costa, fi z ajustes no voto, de maneira a explicitá-lo melhor e 

tentar solucionar os pontos por elas levantados.

No tocante ao tópico arguido pela Ministra Regina Helena, que tem a ver 

com novo entendimento que o STF teria dado à sua Súmula 343, no julgamento 

do RE 590.809/RS, realizado sob o regime de repercussão geral, da relatoria do 

Min. Marco Aurélio, procurei apontar que teria havido compreensão inexata das 

conclusões daquele julgado, talvez pelo fato de sua ementa ser sintética, na linha 

usualmente seguida pelo eminente Ministro, fazendo que adotássemos aqui 

no STJ, inclusive em processos de minha relatoria, orientação equivocada da 

decisão da Suprema Corte naquele processo.

Chego a essa compreensão baseando-me em explicitação que o Pleno 

do STF, sob a relatoria do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, ao julgar 

o Agravo Regimental na AR 2.370/CE, fez de suas conclusões naquele RE 

590.809/RS. Em brevíssima síntese, o Supremo Tribunal Federal esclareceu 

que a sua Súmula 343 deve ser observada quando há oscilação da sua própria 

jurisprudência. Em outras palavras, se um acórdão transita em julgado adotando 

orientação que tinha o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de posterior 

mudança no entendimento da Corte Maior, não será cabível Ação Rescisória. 

Caso contrário, se há questão constitucional envolvida, sem que esteja abarcado o 

emprego de jurisprudência fi rme do STF a seu respeito, inaplicável a Súmula 343/

STF.
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Tentei aclarar melhor isso no voto e sintentizar esses pontos nos itens 2 a 7 

da ementa que estou apresentando.

Já no que toca ao ponto levantado pela Ministra Assusete Magalhães, 

no voto procurei demonstrar que, embora o acórdão recorrido não explique o 

exame de questão constitucional, como é natural, já que se tratava de decisão 

de Recurso Especial, existia questão constitucional subjacente. Em breve síntese, 

aparentemente o acórdão teria feito apenas interpretação da lei ordinária, 

concluindo que a exação criada por uma lei teria sido extinta por outra. Todavia, 

a conclusão de que a Contribuição para o Incra foi extinta pela Lei 7.787/1989 

está baseada na premissa de que o tributo estava enquadrado constitucionalmente 

como contribuição previdenciária. Tanto é assim que, posteriormente, ao entender 

que, na verdade, a Contribuição para o Incra tinha natureza de contribuição de 

intervenção no domínio econômico, prevista no art. 149 da Constituição, o STJ passou 

a considerar que ela não havia sido extinta. Examino o ponto com mais detalhe no 

voto, estando este sintetizado nos itens 8 a 16 da ementa.

A respeito da observação acrescentada pela e. Ministra Assusete Magalhães, 

na sessão de 22.11.2017, acerca da existência de precedente da Corte Especial, 

relacionado à AR 4.668/PR, a justifi car que eventual reposicionamento a respeito 

do tema devesse ser apreciado pelo referido colegiado, acrescento que naquele órgão 

julgador decidiu-se a respeito do Agravo Regimental da Fazenda Nacional, 

interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ, que negou 

admissibilidade ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Primeira 

Seção do STJ proferido nos EDcl no AgRg na AR 4.668/PR, de relatoria do e. 

Ministro Benedito Gonçalves.

Efetivamente, a AR 4.668/PR, propriamente dita, julgada na Seção de 

Direito Público do STJ, discutia exatamente o tema aqui versado (exigibilidade 

da contribuição ao Incra, após a edição das Leis 7.787/1989 e 8.212/1991) e foi 

extinta por decisão monocrática do e. Ministro Benedito Gonçalves, confi rmada 

pela Primeira Seção – entendimento esse que, reitero, estou submetendo à 

reapreciação do órgão colegiado com base em fundamento não examinado naquela 

ocasião.

O pronunciamento da Corte Especial, entretanto, se limitou, como 

não poderia deixar de ser, à análise da admissibilidade ou não do Recurso 

Extraordinário contra o acórdão da Primeira Seção do STJ – no caso, 

considerou-se inadmissível o apelo mediante aplicação da orientação da 

Suprema Corte fi xada no Tema 136/STF, nos autos do RE 590.809/RS (recurso 

com repercussão geral).
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Assim, por se tratar de precedente que analisou fase processual (AgRg 

no RE nos EDcl em AgRg na AR 4.668/PR) posterior à aqui pendente de 

julgamento (julgamento inicial da AR 4.443/RS), e, levando-se em conta que, 

nestes autos, estou abordando questão não decidida no acórdão proferido no 

AgRg na AR 4.668/PR, submeto esta Questão de Ordem para propor a retomada do 

julgamento do feito nesta Seção de Direito Público do STJ.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de ação rescisória ajuizada pela 

União (Fazenda Nacional) em oposição à sociedade empresária Metalgrin 

Indústria de Plásticos Ltda., objetivando rescindir a decisão transitada em 

julgado proferida no REsp 465.126/RS pela Primeira Turma deste Tribunal 

Superior, que entendeu que a contribuição adicional de 0,2% sobre a folha de 

salários destinada ao INCRA foi extinta pela Lei n. 7.787/1989, nos termos da 

seguinte ementa:

Recurso especial. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de 

salários. Destinação de receita ao SENAR. Art. 3º da Lei 8.315/91. Falta de 

prequestionamento. Extinção. Lei 7.787/89. Taxa Selic. Não-aplicação na 

atualização monetária dos honorários advocatícios.

1. O acórdão impugnado não apreciou a questão relativa à destinação da 

receita de 0,2% ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, faltando o 

indispensável prequestionamento do art. 3º da Lei 8.315/91 (Súmula 282/STF).

2. Da exegese da legislação referente à contribuição devida ao INCRA infere-se 

que a referida exação — incidente sobre a folha de salários — não subsistiu à Lei 

7.787/89, sendo ali expressamente suprimida.

3. A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido da não-aplicação 

da taxa SELIC na atualização monetária de honorários advocatícios, haja vista a 

previsão do art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95, que fi xa sua incidência tão-somente para 

a hipótese de correção monetária de indébitos tributários.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 465.126/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

15/9/2005, DJ 24/10/2005, p. 174)

A União (Fazenda Nacional) fundamenta seu pedido na existência de 

violação da literal disposição de lei, com suporte no art. 485, V, do CPC/1973. 

Afi rma que o acórdão rescindendo, ao decidir que a contribuição adicional 
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de 0,2% sobre a folha de salários destinada ao INCRA foi extinta pela Lei 

n. 7.787/1989, violou a literal disposição dos arts. 149 e 195 da Constituição 

Federal.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 343/STF, sob o argumento de que 

esta tem aplicação somente quando se trata de texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais, não, porém, de texto constitucional.

Sustenta que à luz de referidos dispositivos constitucionais, o adicional 

tributário em questão tem natureza de contribuição de intervenção no domínio 

econômico, pelo que jamais poderia ter sido extinta por leis que regulam 

contribuições destinadas ao fi nanciamento da Seguridade Social.

Aduz, de outra parte, a existência de violação da literalidade do art. 6º, § 

4º, da Lei n. 2.613/1955, que instituiu a contribuição ao INCRA, na medida 

em que, no seu entender, as alterações legislativas que se seguiram não tiveram o 

condão de extinguir referida exação.

Colaciona diversos precedentes do do TRF da 4ª Região e deste Tribunal 

Superior pela subsistência da contribuição adicional ao INCRA, todos com 

suporte no reconhecimento da natureza de contribuição de intervenção no 

domínio econômico.

Em contestação, a sociedade empresária requerida sustentou a aplicação 

da Súmula 343/STF, no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a 

literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto 

legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

Sustenta que, “quando realizado o julgamento (15/9/2005), cujo acórdão 

restou transitado em julgado (23/4/2008), a questão referente à extinção da 

contribuição ao INCRA ainda era controvertida nos tribunais, inclusive, no 

Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ, fl . 814).

Assevera, ainda, que “a matéria pertinente à exigibilidade da contribuição 

destinada ao INCRA, após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91, é de cunho 

infraconstitucional, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 

tendo em vista que, acaso existente a alegada ofensa à Constituição, está seria 

indireta ou refl exa” (e-STJ, fl . 810).

Razões fi nais às e-STJ, fl s. 831/847 e 851/853.

O Min. Herman Benjamim deu provimento à ação rescisória, para 

desconstituir o acórdão proferido no REsp 465.126 e, em novo julgamento do 

recurso especial, dar provimento para reconhecer como devida a contribuição 

para o Incra, invertidos os ônus da sucumbência relativos ao processo originário.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

166

Pedi vista para melhor apreciação da controvérsia.

É o relatório.

A Fazenda Nacional, com suporte no art. 482, V, do CPC/1973, busca 

rescindir acórdão proferido por este Tribunal Superior que concluiu ser indevida 

a contribuição para o Incra.

Em consulta ao site do STF, é possível verifi car, em hipóteses como à dos 

autos, decisões monocráticas pela inadmissibilidade de ações rescisórias que 

veiculam a mesma pretensão aqui apresentada pela Fazenda Nacional, seja por 

entender pela aplicabilidade da Súmula 343/STF na espécie, seja por considerar 

que a matéria teria índole infraconstitucional. Confi ra-se:

Decisão: Vistos. Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega 

contrariedade aos artigos 5º, caput e inciso XXXV, 102, caput e inciso III, “a”, 149, 

150, inciso II, 194, inciso II, e 195 da Constituição Federal. Eis a ementa do acórdão 

recorrido: “Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, V, do CPC (violação 

literal de dispositivo de lei). Acórdão rescindendo que retrata a jurisprudência da 

época (contribuição ao INCRA de 0,2% incidente sobre a folha de salários). Súmula 

343/STF. Aplicação. 1. A Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, cristalizou o 

entendimento de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de 

lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais. A ação rescisória, a contrario sensu, resta, então, 

cabível, se, à época do julgamento cessara a divergência, hipótese em que o 

julgado divergente, ao revés de afrontar a jurisprudência, viola a lei que confere 

fundamento jurídico ao pedido (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito 

do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.001.779/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 

25.11.2009, DJe 18.12.2009). 2. In casu, cuida-se de ação rescisória que pretende 

desconstituir acórdão proferido em 19.08.2004 (cujo trânsito em julgado se deu 

em 04.06.2008) que pugnou pela extinção da contribuição destinada ao INCRA 

em virtude do artigo 3º, § 1º, da Lei 7.787/89. 3. O Supremo Tribunal Federal já se 

posicionou no sentido de que a questão referente a exigibilidade da contribuição 

destinada ao INCRA após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91 é de cunho 

infraconstitucional, uma vez que a alegada ofensa à Constituição, acaso existente, 

seria indireta ou refl exa (Precedentes do STF: AI 612.433 AgR/PR, Segunda Turma, 

Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe 23.10.2009; e AI 639.396 AgR/RS, rel. Ministro 

Ricardo Lewandowski, DJ 14.8.2009). 4. Destarte, não prospera o argumento de 

que a Súmula 343/STF não incide na ação rescisória que indica como violados os 

artigos 149 e 195, da Constituição Federal, pugnando pela recepção da Lei 

2.613/55. 5. Deveras, a ratio essendi da Súmula 343 do STF foi preservar a coisa 

julgada, revelando-se contraditio in terminis interpretá-la a contrario sensu para 

inaugurar uma novel hipótese de rescindibilidade do julgado, com o que se viola 

a um só tempo o princípio da legalidade e o da segurança jurídica. 6. Imperioso, 
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ainda, assentar que o julgamento supostamente injusto (error in judicando), não 

autoriza o manejo da Ação Rescisória, por isso que o fundamento da coisa julgada 

não é a justiça da decisão nem o seu conformismo com a verdade (pro veritate 

habetur), mas antes compromisso político com a segurança social. 7. Ademais, 

deve-se ressaltar que “a decisão que se intenta rescindir foi prolatada quando a 

questão referente à extinção da contribuição ao Incra ainda era controvertida no 

âmbito da Primeira Seção, haja vista que somente por ocasião do julgamento dos 

Embargos de Divergência n. EREsp 770.451/SC, na sessão de 27 de setembro de 

2006, a controvérsia foi definitivamente dirimida por esta Corte Superior, 

adotando-se o entendimento de que a exação não teria sido extinta pelas Leis 

7.787/89 e 8.212/91, subsistindo até os dias atuais (AR 4.283/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 

21.05.2010). 8. Precedentes da Primeira Seção: AR 4.283/PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 21.05.2010; e 

AgRg na AR 3.509/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 

09.08.2006, DJ 25.09.2006). 9. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a 

rejeição in limine da inicial da ação rescisória.” A parte recorrente afirma ser 

inaplicável a Súmula n. 343/STF. Sustenta, em suma, que a discussão acerca da 

subsistência da contribuição adicional de 0,2% sobre a folha de salários destinada 

ao INCRA tem natureza constitucional e que a exação não foi extinta com o 

advento das Leis n. 7.787/89 e 8.212/91. Decido. Não merece prosperar a 

irresignação. O Plenário da Corte, ao julgar o RE n. 590.809/RS, cuja repercussão 

geral do tema nele suscitado já havia sido reconhecida, fi rmou orientação no 

sentido do não cabimento de ação rescisória, amparada na norma do art. 485, inc. 

V, do Código de Processo Civil de 1973, quando o acórdão rescindendo, à época 

da sua prolação, não estava em confronto com a jurisprudência desta Suprema 

Corte. O acórdão desse julgamento fi cou assim ementado: “Ação rescisória versus 

uniformização da jurisprudência. O Direito possui princípios, institutos, expressões 

e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões 

“ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. Ação rescisória. Verbete n. 343 

da Súmula do Supremo. O Verbete n. 343 da Súmula do Supremo deve de ser 

observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de 

constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, 

mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica 

coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. No caso dos autos, conforme 

consta do aresto atacado, a ação rescisória visa desconstituir acórdão “proferido 

em 19.08.2004 (cujo trânsito em julgado se deu em 04.06.2008) que pugnou pela 

extinção da contribuição destinada ao INCRA em virtude do artigo 3º, § 1º, da Lei 

7.787/89”. Vide que o entendimento consagrado no acórdão objeto da ação 

rescisória não ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente até a 

presente data no sentido de que tem natureza infraconstitucional a discussão a 

respeito da revogação de tal tributo por lei ordinária. Incidência da Súmula n. 343 

da Corte. Sobre o tema: “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição 

ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Inexigibilidade após 
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a edição da Lei n. 8.212/91: revogação de dispositivo legal. Impossibilidade de análise 

da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. Agravo 

regimental ao qual se nega provimento.” (AI n. 773.831/PR-AgR, Primeira Turma, 

Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/10 – grifei). “Constitucional. 

Tributário. Contribuições. Incra. Exigibilidade empresas urbanas. Revogação. 

Legislação ordinária. Ofensa refl exa. Agravo improvido. I - O acórdão recorrido, ao 

determinar a abrangência de dispositivos infraconstitucionais e admitir a 

revogação de uma norma por outra, decidiu a questão com base na legislação 

ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, 

o recurso extraordinário. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (AI n. 

636.309/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 

14/8/09 – grifei). “Recurso extraordinário. Agravo regimental desprovido. 2. 

Contribuições ao FUNRURAL e ao INCRA. 3. Não cabe ver ofensa, por via refl exa, a 

normas constitucionais, aos fi ns do recurso extraordinário. 4. Se, para dar pela 

vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da 

negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para 

os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 5. Falta de prequestionamento dos 

dispositivos constitucionais tidos como violados. 6. Agravo regimental 

desprovido.” (RE n. 254.773/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da 

Silveira, DJ de 1º/2/02 – grifei). Em sentido convergente: AI n. 488.695/SC-AgR, 

Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/4/05; RE n. 364.212/RS, Relator o 

Ministro Nelson Jobim, DJ de 6/4/04 Ademais, destaca-se que, ao examinar o RE n. 

630.898/RS, a Corte se limitou a reconhecer a repercussão geral da matéria 

suscitada naquele apelo extremo, não tendo havido, até a presente data, 

julgamento do mérito do mencionado recurso. Nesse sentido, está incólume a 

posição jurisprudencial da Corte sobre o tema ora em debate. Ressalte-se, por fi m, 

que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 

85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento 

de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego 

seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2017. Ministro Dias 

Toff oli Relator Documento assinado digitalmente.

(RE 1.052.241, Relator(a): Min. Dias Toff oli, julgado em 27/06/2017, publicado 

em Processo Eletrônico DJe-170 divulg 02/08/2017 public 03/08/2017)

Vistos etc. Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso 

extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. 

Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos 

para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 201, 

I, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos 

extrínsecos. Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de 

seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir 

adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso 
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veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. As instâncias 

ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional 

aplicável à espécie. A aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas 

as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada 

violação da Constituição da República. Nesse sentido: “Ementa: Agravo regimental 

no recurso extraordinário com agravo. Processual. Civil. Ação rescisória. Cabimento. 

Súmula 343 do STF. Matéria infraconstitucional. 1. A violação reflexa e oblíqua 

da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento 

de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 

2. Deveras, esta Corte pacifi cou entendimento no sentido de que as hipóteses 

de cabimento da ação rescisória quando controversa a interpretação da norma 

infraconstitucional não enseja o destrancamento do recurso extraordinário. 

Súmula 343 do STF, verbis: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal 

disposição de lei,quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal 

de interpretação controvertida nos tribunais.” Nesse sentido: RE 548.464-AgR, 

Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 28.11.2008; AI 625.053-AgR, Primeira 

Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14.11.2007. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: “Rescisória. Artigo 485, V, do CPC. Acórdão rescindendo que 

retrata a jurisprudência da época (contribuição ao INCRA de 0,2%). Súmula n. 343/

STF. Aplicação. Decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante 

desta Corte Superior. 1. Entendeu a Corte de origem não ser aplicável à espécie 

a Súmula n. 343/STF, por versar a ação rescisória matéria constitucional. No 

entanto, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a questão 

referente à exigibilidade da contribuição destinada ao Incra após a edição das 

Leis 7.787/89 e 8.212/91 é de cunho infraconstitucional, uma vez que a alegada 

ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta ou refl exa. Precedentes do 

STF: AI 612.433 AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe 

23.10.2009; AI 639.396 AgR/RS, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 14.8.2009. 

2. Precedentes da Primeira Seção: AgRg na AR 4.439/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 

DJe 1.10.2010; AR 4.345/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 

2.8.2010; e AR 4.283/PR, de minha relatoria, DJe 21.5.2010.” 4. No caso sub judice, 

a decisão que se intenta rescindir foi prolatada quando a questão referente à 

extinção da contribuição ao Incra ainda era controvertida no âmbito da Primeira 

Seção, haja vista que somente por ocasião do julgamento dos Embargos de 

Divergência n. EREsp 770.451/SC, na sessão de 27 de setembro de 2006, a 

controvérsia foi defi nitivamente dirimida por esta Corte Superior, adotando-se 

o entendimento de que a exação não teria sido extinta pelas Leis n. 7.787/89 e 

8.212/91. 5. Dessume-se que a controvérsia não está circunscrita à legitimidade 

da contribuição interventiva nos domínios econômico e social, destinada ao 

INCRA e que tem fonte no artigo 149 da Constituição Federal. O debate situa-

se em torno da interpretação das Leis n. 7.789/89 e 8.212/91, se os referidos 

diplomas legais teriam, ou não, extinguido a referida contribuição, tema que até 

então apresentava-se controvertido no âmbito dos tribunais e somente restou 

pacifi cado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não extinção 
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da contribuição, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial n. 770.451/SC, na sessão de 27 de setembro de 2006. A questão tem 

solução no ambiente da aplicação da legislação ordinária, o alcance das Leis n. 

7.789/89 e 8.212/91 e interpretação do artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 663.589 AgR, Relator(a): Min. 

Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/03/2013, Processo Eletrônico DJe-052 

divulg 18-03-2013 public 19-03-2013). Nesse sentir, não merece processamento 

o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão 

que desafi ou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à 

conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. Nego 

seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. Brasília, 09 de maio de 2016. 

Ministra Rosa Weber Relatora (ARE 968.437, Relator(a): Min. Rosa Weber, julgado 

em 09/05/2016, publicado em Processo Eletrônico DJe-098 divulg 13/05/2016 

public 16/05/2016)

Registre-se, inclusive, que referidas decisões foram abarcadas pelo trânsito 

em julgado, conforme resultado extraído do próprio site do Supremo Tribunal 

Federal.

No entanto, considerando que ainda inexiste precedente do colegiado 

daquela Corte Suprema, tenho que as ponderações lançadas pelo Ministro relator 

merecem guarida, seja em razão do esclarecimento realizado pelo Ministro 

Teori Zavascki nos autos da AR 2.370, no sentido de que, no RE 590.809, o 

STF estabeleceu que a sua Súmula 343 deve ser observada somente quando há 

oscilação da sua própria jurisprudência, o que não teria ocorrido no presente 

caso; seja porque, na espécie, subsiste questão constitucional subjacente, qual 

seja, o enquadramento ou não da contribuição para o Incra como contribuição 

previdenciária, à luz do que dispõe o art. 149 da Constituição Federal.

Em reforço a essa última afi rmação – controvérsia de índole constitucional 

–, destaque-se reconhecimento de repercussão geral sobre tema, nos autos do 

RE 630.898/RS, nos termos da ementa que se segue:

Direito Tributário. Contribuição destinada ao INCRA. Referibilidade. Recepção 

pela CF/88. Emenda Constitucional n. 33/01. Natureza jurídica. Existência de 

repercussão geral.

(RE 630.898 RG, Relator(a): Min. Dias Toff oli, julgado em 03/11/2011, Acórdão 

Eletrônico DJe-126 divulg 27-06-2012 public 28-06-2012)

Assim, superada a questão relacionada à Súmula 343/STF, tenho que 

a rescisão do acórdão impugnado é medida que se impõe, tendo em vista o 

julgamento realizado sob a égide da sistemática dos recursos representativos de 
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controvérsia – Primeira Seção – no sentido de que “resta hígida a contribuição 

para o Incra” (REsp 977.058/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 

10/11/2008).

Quanto ao juízo rescisório, aplicando-se a orientação deste Tribunal 

Superior sobre o tema, verifi ca-se que o recurso especial merece provimento 

para reconhecer a exigibilidade da contribuição para o Incra.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do Relator para dar 

provimento à presente ação rescisória.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de ação rescisória ajuizada pela 

União (Fazenda Nacional) em oposição à sociedade empresária Metalgrin 

Indústria de Plásticos Ltda., objetivando rescindir a decisão transitada em 

julgado proferida no REsp 465.126/RS pela Primeira Turma deste Tribunal 

Superior, que entendeu que a contribuição adicional de 0,2% sobre a folha de 

salários destinada ao INCRA foi extinta pela Lei n. 7.787/1989, nos termos da 

seguinte ementa:

Recurso especial. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de 

salários. Destinação de receita ao SENAR. Art. 3º da Lei 8.315/91. Falta de 

prequestionamento. Extinção. Lei 7.787/89. Taxa Selic. Não-aplicação na 

atualização monetária dos honorários advocatícios.

1. O acórdão impugnado não apreciou a questão relativa à destinação da 

receita de 0,2% ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, faltando o 

indispensável prequestionamento do art. 3º da Lei 8.315/91 (Súmula 282/STF).

2. Da exegese da legislação referente à contribuição devida ao INCRA infere-se 

que a referida exação — incidente sobre a folha de salários — não subsistiu à Lei 

7.787/89, sendo ali expressamente suprimida.

3. A jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido da não-aplicação 

da taxa SELIC na atualização monetária de honorários advocatícios, haja vista a 

previsão do art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95, que fi xa sua incidência tão-somente para 

a hipótese de correção monetária de indébitos tributários.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 465.126/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

15/9/2005, DJ 24/10/2005, p. 174)
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A União (Fazenda Nacional) fundamenta seu pedido na existência de 

violação da literal disposição de lei, com suporte no art. 485, V, do CPC/1973. 

Afi rma que o acórdão rescindendo, ao decidir que a contribuição adicional 

de 0,2% sobre a folha de salários destinada ao INCRA foi extinta pela Lei n. 

7.787/1989, afrontou a literal disposição dos arts. 149 e 195 da Constituição 

Federal.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 343/STF, sob o argumento de que 

esta tem aplicação somente quando se trata de texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais, não, porém, de texto constitucional.

Sustenta que à luz de referidos dispositivos constitucionais, o adicional 

tributário em questão tem natureza de contribuição de intervenção no domínio 

econômico, pelo que jamais poderia ter sido extinta por leis que regulam 

contribuições destinadas ao fi nanciamento da Seguridade Social.

Aduz, de outra parte, a existência de violação da literalidade do art. 6º, § 

4º, da Lei n. 2.613/1955, que instituiu a contribuição ao INCRA, na medida 

em que, no seu entender, as alterações legislativas que se seguiram não tiveram o 

condão de extinguir referida exação.

Colaciona diversos precedentes do do TRF da 4ª Região e deste Tribunal 

Superior pela subsistência da contribuição adicional ao INCRA, todos com 

suporte no reconhecimento da natureza de contribuição de intervenção no 

domínio econômico.

Em contestação, a sociedade empresária requerida sustentou a aplicação 

da Súmula 343/STF, no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a 

literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto 

legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

Sustenta que, “quando realizado o julgamento (15/9/2005), cujo acórdão 

restou transitado em julgado (23/4/2008), a questão referente à extinção da 

contribuição ao INCRA ainda era controvertida nos tribunais, inclusive, no 

Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ, fl . 814).

Assevera, ainda, que “a matéria pertinente à exigibilidade da contribuição 

destinada ao INCRA, após a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91, é de cunho 

infraconstitucional, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 

tendo em vista que, acaso existente a alegada ofensa à Constituição, está seria 

indireta ou refl exa” (e-STJ, fl . 810).

Razões fi nais às e-STJ, fl s. 831/847 e 851/853.
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O Min. Herman Benjamim deu provimento à ação rescisória, para 

desconstituir o acórdão proferido no REsp 465.126 e, em novo julgamento do 

recurso especial, dar provimento para reconhecer como devida a contribuição 

para o Incra, invertidos os ônus da sucumbência relativos ao processo originário.

Pedi vista para melhor apreciação da controvérsia.

É o relatório.

Em face da complexidade do tema e da necessidade de melhor exame 

da controvérsia versada no presente feito, submeto, ao colegiado, pedido de 

prorrogação, por trinta dias, do prazo para prolação de voto-vista, nos termos do 

art. 162, § 1º, do RISTJ.

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. 

Ministros, o em. Ministro Herman Benjamin, em seu voto, está a julgar 

procedente a presente ação rescisória, para desconstituir o acórdão proferido 

no REsp 465.126 e, em novo julgamento do recurso especial, dar provimento 

para reconhecer como devida a contribuição para o Incra, invertidos os ônus da 

sucumbência relativos ao processo originário.

Após o voto do em. Revisor, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

acompanhando a posição do Relator, pedi vista dos autos para melhor exame da 

matéria, vindo a proferir voto em idêntica direção, ou seja, pela procedência da 

via rescisória.

Na altura, pontuei que:

Assim, superada a questão relacionada à Súmula 343/STF, tenho que a rescisão 

do acórdão impugnado é medida que se impõe, tendo em vista o julgamento 

realizado sob a égide da sistemática dos recursos representativos de controvérsia, 

a Primeira Seção, no sentido de que “resta hígida a contribuição para o Incra” 

(REsp 977.058/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/11/2008).

Contudo, revendo aludida posição, apresento a esta Primeira Seção 

retificação de voto, no sentido de proclamar a improcedência da presente 

via rescisória, na medida em que se pretende, na realidade, proceder-se 

a realinhamento de entendimento jurisprudencial, a partir de compreensão 

fi rmada por esta Corte em recurso repetitivo julgado ao processo de origem.
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Revendo minha posição, friso, ainda, que, na altura em que a decisão ora 

rescindenda foi proferida, não se verif icava no âmbito deste Superior Tribunal 

qualquer oscilação jurisprudencial acerca do tema em debate, tampouco a existência de 

questão ou fundamento constitucional subjacente ao aresto rescindendo.

Sendo assim, penso que não há como prosperar a vertente pretensão rescisória, 

pois não se perfazem os requisitos autorizadores para tanto (nomeadamente violação 

de literal disposição de lei), tratando-se, na verdade e como já mencionado, de genuíno 

pedido de adequação jurisprudencial, lastreado em tese fi xada a partir de recurso 

especial repetitivo julgado posteriormente por este Tribunal.

Nesse sentido, reitero: não há questão constitucional – qualquer que seja ela 

– discutida no acórdão rescindendo. Sendo assim, parece-me impróprio atribuir ao 

julgado rescindendo conteúdo constitucional, a fi m de tornar viável a rescisória. Até 

pelos próprios limites impostos à cognição própria da via especial.

E assim procedo por entender que há algo mais importante a assegurar: 

a estabilidade do sistema por meio da estabilidade das decisões judiciais transitadas 

em julgado, as quais não poderão permanecer suscetíveis à possibilidade de um 

exercício contínuo, imprevisível e interminável de sentimentos individuais de que a 

decisão rescindenda não procedeu com justiça.

Não deixo de reconhecer a legítima preocupação que envolve o 

posicionamento contrário ao que agora estou a defender, pois fundada em 

padrões éticos de fortes assinaturas. Minha discordância, ressalto, está alocada, 

unicamente, no campo processual.

Penso que a admissibilidade da ação rescisória para a renovação de debates 

que deveriam ter na ação primitiva a sede própria e defi nitiva para sua ocorrência 

viola o sistema jurídico e sua principal cláusula de segurança: a coisa julgada. 

Admitir o processamento da vertente ação implicaria prejuízo, a meu sentir, 

maior e mais profundo, na medida em que sistêmico.

Ainda que seja sedutora a adequação jurisprudencial que se persegue por 

esta rescisória, estaríamos, na verdade, a desconsiderar o sentido constitucional 

da coisa julgada e o sistema de preclusões estabelecido pelo Direito Processual. 

E, nessa extensão, haveria o risco político da insegurança, o que seria, para o 

professor Nelson Nery Jr., algo mais grave do que o risco da sentença injusta 

do caso concreto (Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, p. 45).

Estaríamos, Senhores Ministros, a instituir um forte precedente à 

relativização atípica da coisa julgada, tornando-a suscetível a múltiplas e variadas 

interpretações sobre a sua força preclusiva real.
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À medida que relativizamos o referido instituto além das hipóteses já 

descritas pela norma processual [de relativização típica] menor espaço a coisa 

julgada ocupará em nosso sistema. E então há de se perguntar: até que ponto 

poderíamos relativizar a coisa julgada fora das possibilidades estabelecidas pela 

legislação?

Nesse sentido, entendo que a admissão da via rescisória com base em 

critérios de variação de jurisprudência alimentará o ingresso de rescisórias que 

signifi carão, na verdade, o reingresso amplo da própria ação inaugural (em que 

proferida a decisão rescindenda). Ou seja, um puro reingresso da ação originária (total 

ou parcial), e não o ingresso de uma via impugnatória.

Isso parece afrontar o disposto no art. 474 do CPC/1973, segundo o 

qual: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas 

e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao 

acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Com base nessas considerações, com a devida vênia dos eminentes 

Ministros que me precederam no julgamento, voto pela improcedência da 

presente ação rescisória.

É como voto.

AÇÃO RESCISÓRIA N. 5.916-RS (2016/0275863-5)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Revisor: Ministro Francisco Falcão

Autor: Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda

Advogado: Amir José Finocchiaro Sarti - RS006509

Réu: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

EMENTA

Processual Civil. Ação rescisória. CPC/2015. Tópico em que 

não foi examinado o mérito. Admissibilidade de recurso. Cabimento. 

Improbidade administrativa. Defesa preliminar. Notificação. 
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Ausência. Prejuízo. Inexistência. Conduta ímproba. Prova. Reexame. 

Impossibilidade. Dosimetria da pena. Art. 12 da LIA. Súmula 284-

STF. Inaplicabilidade.

1. É pressuposto para o ajuizamento da rescisória fundada na 

violação a literal dispositivo de lei que a norma legal tenha sido 

ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, nos casos de 

fl agrante transgressão a lei, não podendo aquela ser utilizada como 

sucedâneo recursal por mero inconformismo da parte.

2. A teor do entendimento ainda prevalecente nesta Corte, a 

ausência de notifi cação para a defesa preliminar prevista na Lei de 

Improbidade Administrativa (art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992) só 

confi gura nulidade processual quando comprovado o prejuízo, não 

verifi cado quando do julgamento ora atacado.

3. O CPC/2015 passou a admitir o ajuizamento da ação 

rescisória tendente a rescindir decisão que, “embora não seja de 

mérito, impeça: (...) II - admissibilidade do recurso correspondente”, 

conforme disposto no seu art. 966, § 2º, II.

4. A postulação a ser formulada na rescisória, nos moldes do 

novo dispositivo, limita-se à admissibilidade do recurso, a qual foi 

obstada por decisão supostamente ilegal.

5. Inexiste, in casu, qualquer reproche à aplicação da Súmula 7 

do STJ, eis que a Corte de origem, ao reconhecer a confi guração da 

conduta prevista no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, 

louvou-se no prejuízo aos cofres públicos, bem como na existência de 

conduta culposa, na modalidade negligência, sendo inviável a revisão 

de tal conclusão no âmbito do apelo nobre.

6. No acórdão rescindendo, ao se aplicar a Súmula 284 da 

Suprema Corte, asseverou-se que a alegação de violação ao art. 12 da 

Lei de Improbidade Administrativa não seria hábil a dar suporte à 

irresignação contra eventual excesso na fi xação das sanções previstas 

na LIA.

7. Estando a possibilidade da gradação das sanções contidas 

na Lei n. 8.429/1992 prevista no parágrafo único do seu art. 12, a 

referência, latu sensu, ao aludido artigo não tem o condão de autorizar 

a aplicação do óbice acolhido pela eg. Segunda Turma deste Sodalício.
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8. Pedido parcialmente procedente, com a restituição dos autos 

à eg. Segunda Turma, para, superada a Súmula 284-STF, examinar a 

questão pertinente à dosimetria da pena como entender de direito.

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, após o voto-vista divergente do Sr. 

Ministro Herman Benjamin, por maioria, julgar parcialmente procedente a 

ação rescisória, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencidos os Srs. 

Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes e Assusete Magalhães. Os Srs. 

Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 

Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de fevereiro de 2019 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 26.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de ação rescisória proposta por 

Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. (nova denominação da Intranscol S.A. 

- Coleta e Remoção de Resíduos), com arrimo no art. 966, V, do CPC/2015, 

visando rescindir acórdão proferido no bojo do Agravo em Recurso Especial n. 

102585/RS, da Segunda Turma desta Corte, assim ementado:

Administrativo. Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Ausência de defesa prévia. Prejuízo não demonstrado. Nulidade não reconhecida. 

Precedentes.

1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil Pública por improbidade 

administrativa, proposta com amparo no art. 10 da LIA. Narra a inicial que a Sanep 

e a Intranscol fi rmaram contrato para execução de serviços de coleta, transporte e 

destinação fi nal de lixo domiciliar e urbano, que sofreu aditamento para inclusão 

de serviços já previstos da avença original avaliados em aproximadamente R$ 

7 mil/mês. Apontou-se que “o recolhimento nos balneários já estava previsto 

no contrato (cláusula 4.1., fl. 64), não havendo qualquer motivo para que a 

contratada incluísse os respectivos custos para calcular o preço da parcela a ser 
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acrescida ao preço antes ajustado. Assim agindo, a contratada calculou o preço 

do serviço acrescido considerando que utilizaria mais um veículo compactador, 

mais um motorista e mais quatro operários, quando, na verdade, a coleta de lixo 

na Colônia Z-3 seria feita com os mesmos caminhões e funcionários que faziam o 

serviço nos balneários, como foi claramente constatado no inquérito civil” (fl . 6, 

e-STJ).

2. A sentença que condenou a agravante foi, nessa parte, mantida pelo Tribunal 

de origem.

3. Sentença, acórdão da apelação e decisão monocrática proferida no Agravo 

em Recurso Especial ratificam a existência de superfaturamento e a ilicitude 

do aditivo contratual referente à avença sobre prestação de serviços de coleta, 

transporte e destinação final de lixo domiciliar e urbano. Destaco trecho do 

acórdão da apelação, que afi rma: “é induvidoso o fato de que o aditivo contratual 

representou lesão aos cofres do SANEP. A essa conclusão se chega pela análise da 

prova carreada aos autos” (fl . 697, e-STJ).

4. No que tange à nulidade por ausência de apresentação de defesa 

prévia, afasto a alegação. A falta da notifi cação prevista no art. 17, § 7º, da Lei 

8.429/1992 não invalida os atos processuais ulteriores, salvo quando ocorrer 

efetivo prejuízo e cuidar-se de matéria sujeita à preclusão caso não alegada na 

primeira oportunidade. Nesse sentido, especialmente quanto à necessidade 

de comprovação de prejuízo: REsp 1.034.511/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 22.9.2009, AgRg no REsp 1.269.400/SE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.10.2012; REsp 1.106.657/SC, AgRg 

no REsp 1.102.652/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

31.8.2009; REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 20.9.2010; REsp 965.340/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJ 8.10.2007; REsp 1.218.202/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 

Segunda Turma, DJe 29.4.2011; AgRg no AREsp 104.451/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.4.2012; EDcl no REsp 1.194.009/SP, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.5.2012; AgRg no Ag 1.379.397/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7.12.2011; REsp 1.225.426/

SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.9.2013.

5. O acórdão recorrido atesta que, “considerando que a empresa foi 

devidamente citada (fls. 340v e 348), veio aos autos e contestou o feito (fls. 

350-3), foi intimada para a produção de prova testemunhal (fl . 372), apresentou 

rol de testemunhas (fl . 373), quedou-se silente às intimações para comprovar a 

remessa da Carta Precatória de inquirição da testemunha Airton (fl s. 390 e 420), 

foi intimada do encerramento da instrução (fl . 425) sem se manifestar ou mesmo 

recorrer, a resposta é negativa, inexistindo, no caso, dano capaz de tornar nula 

a irregularidade sanada após a fase de instrução processual, mormente quando 

a questão só poderia versar o recebimento da inicial” (fl s. 685-686, e-STJ). Não 

houve, portanto, prejuízo, e a revisão da compreensão fi xada pela decisão a quo 

esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
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6. Na hipótese dos autos, como bem asseverado no decisum agravado, o 

Tribunal de origem deixou claro haver prejuízo aos cofres públicos (fl . 699), bem 

como a existência de conduta culposa, na modalidade negligência, por parte do 

administrador público (fl . 700).

Aplica-se, pois, a Súmula 7/STJ, pois inafastável a revisão das provas dos autos 

para infi rmar as conclusões da decisão de segunda instância.

7. Quanto à dosimetria da pena, a decisão ora agravada resolveu corretamente 

a controvérsia ao estabelecer que, “no que concerne à alegação de necessidade 

de delimitação territorial das sanções impostas, a não indicação dos dispositivos 

legais tidos por violados impede a exata compreensão da questão controvertida, 

o que atrai a aplicação, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF, pois 

o art. 12 da LIA não ampara tal pretensão, consoante se verifi ca de uma simples 

leitura do dispositivo”.

8. Agravo Regimental não provido.

Defende a autora violação aos arts. 535, I e II, do CPC/1973; 12, parágrafo 

único; 17, § 7º; e 10 da Lei n. 8.429/1992. Sustenta, em síntese, que no acórdão 

não se tratou do maltrato aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 

decorrente da imposição da proibição de contratar com o poder público pelo 

período de cinco anos, sem nenhuma limitação territorial. Aduz, ainda, que a 

falta do contraditório preambular, mediante notifi cação prévia, importa grave 

desrespeito aos postulados da ampla defesa e do contraditório, sendo certo, 

ademais, que não houve a indicação objetiva do comportamento doloso ou 

culposo do agente.

Tutela provisória indeferida (e-STJ fl s. 989/991).

Agravo interno interposto pela autora (e-STJ fl s. 995/1.003).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Federal (e-STJ fl s. 

1.012/1.015).

Contestação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 

sustentando, em síntese, “que o julgamento foi orientado com base no acervo 

probatório coligido, segundo a criteriosa avaliação das instâncias de origem, 

soberanas na apreciação dos elementos de convicção acostados no processado”, 

sendo, portanto, descabida “a rescisão por suposta afronta aos dispositivos 

indicados na inicial, porquanto tal pretensão exige revolvimento do substrato 

fático probatório.” (e-STJ fl s. 1.020/1.022)

Novo requerimento de tutela provisória formulado pela empresa 

promovente (e-STJ fl s. 1.028/1.030).
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Alegações fi nais aforadas pelo MPF (e-STJ fl s. 1033/1039), pelo MP/RS 

(e-STJ fl s. 1.041/1.045) e pela demandante (e-STJ fl s. 1.050/1.059).

Manifestação do Parquet, como custos legis, sustentando a improcedência 

do feito rescisório, porquanto utilizado como sucedâneo recursal (e-STJ fl s. 

1.074/1.078).

É o relatório. Ao revisor.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Objetiva Proactiva Meio Ambiente 

Brasil Ltda. (nova denominação da Intranscol S.A. – Coleta e Remoção de 

Resíduos), com arrimo no art. 966, V, do CPC/2015, a rescisão do acórdão 

proferido no bojo do Agravo em Recurso Especial n. 102.585/RS, da Segunda 

Turma desta Corte.

Para tanto, aduz violação do art. 535, I e II, do CPC/1973; dos arts. 12, 

parágrafo único; 17, § 7º; e 10 da Lei n. 8.429/1992.

Inicialmente, cumpre registrar que é pressuposto para o ajuizamento da 

rescisória fundada na violação de literal dispositivo de lei que a norma legal 

tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, nos casos de 

fl agrante transgressão a lei, não podendo tal ação (rescisória) ser utilizada como 

sucedâneo recursal por mero inconformismo da parte.

Nesse sentido:

Agravo regimental na ação rescisória. Violação a literal disposição do art. 105, 

III, “a”, da CF, por inobservância da vedação contida na Súm. 07/STJ. Inexistência. 

Reinterpretação do contexto dos autos. Impossibilidade.

1. A Corte Especial, há muito, consolidou o entendimento de que “não ofende 

o princípio da Súmula 07 emprestar-se, no julgamento do especial, signifi cado 

diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como 

ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram 

como verifi cados” (AgRg nos EREsp 134.108/DF, Corte Especial, DJ de 16.8.1999).

2. É manifestamente incabível a propositura de ação rescisória com o único 

intuito de obter a reinterpretação à luz do contexto dos autos e a reforma do 

julgamento proferido, por mero inconformismo da parte com a justiça da decisão, 

quando desvinculada a causa de pedir de quaisquer dos vícios a que se referem 

os incisos do art. 485 do CPC. Precedentes.

3. Agravo não provido. (AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Segunda Seção, DJe 19/08/2014).



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 115-315, julho/setembro 2019 181

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

rescisória fundada no art. 485, V, do CPC. Acórdão recorrido em consonância com 

a jurisprudência do STJ. Divergência jurisprudencial não-confi gurada. Incidência 

da Súmula 7/STJ.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o 

meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação 

dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal 

disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja 

fl agrante transgressão do “direito em tese”, porquanto essa medida excepcional não 

se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, 

sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/

RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, 

“não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado 

dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame 

das provas da ação originária” (AR 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 

30.8.2011).

2. No caso concreto, conforme consignado pelo Tribunal de origem no acórdão 

do julgamento da ação rescisória, a ação primitiva foi julgada improcedente 

sob o fundamento de não ter sido comprovado sofrer a autora, na época, de 

hepatopatia grave para obtenção da isenção do imposto de renda. Da análise da 

exordial, evidencia-se buscar a parte autora a revisão do julgado, objetivando, em 

última análise, através desta ação rescisória, a obtenção da isenção do imposto de 

renda por doença que, no entanto, na época não logrou comprovar, ou mesmo 

afastar a conclusão negativa do laudo médico ofi cial quanto a ser portadora de 

hepatopatia grave. Verifi ca-se que, a pretexto da alegação de ofensa aos arts. 

6º da Lei 7.713/8.8, 30 da Lei 9.250/95 e 39, §§ 4° e 5°, III, do Decreto 3.000/99, 

no tocante ao enquadramento dos casos e tipos de doenças classifi cadas como 

isentas do pagamento do imposto de renda, o que a demandante pretende, na 

verdade, é a reapreciação da prova produzida nos autos originários, a qual, no 

entanto, já foi discutida em exaustão na sentença e no acórdão rescindendo.

3. Como bem observou a Presidente do Tribunal de origem, não está 

configurado o alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que os precedentes 

trazidos pela recorrente são julgados onde a isenção foi reconhecida com base 

na análise do conjunto probatório de cada caso específi co. Consta corretamente 

da decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, outrossim, que 

no que se refere à matéria de fundo, o recurso não merece trânsito, porquanto 

a questão suscitada - o enquadramento da hipótese dos autos nos casos e tipos 

de doenças classifi cadas como isentas do pagamento do imposto de renda - 

pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado 

em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
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4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 232.109/SC, rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012). (Grifos acrescidos).

A par de tal panorama, passo a examinar a suposta vulneração aos 

dispositivos apontados na inicial.

Com relação à ausência de notifi cação para a defesa preliminar prevista 

na Lei de Improbidade Administrativa (art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992), 

o posicionamento adotado no aresto rescindendo continua alinhado com a 

jurisprudência desta Corte, que pacifi cou o entendimento de que só há nulidade 

processual se houver comprovado prejuízo, não verifi cado naquela ocasião, 

consoante se percebe da própria ementa daquele julgado (tópicos 4 e 5).

Nesse sentido:

(...) 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que 

o eventual descumprimento da fase preliminar da Lei de Improbidade 

Administrativa, que estabelece a notificação do acusado para apresentação 

de defesa prévia, não confi gura nulidade absoluta, mas nulidade relativa que 

depende da oportuna e efetiva comprovação de prejuízos.

2. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior: EREsp 

1.008.632/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 9.3.2015; 

AgRg no REsp 1.194.009/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 

30.5.2012; AgRg no AREsp 91.516/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

DJe de 17.4.2012; REsp 1.233.629/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 

de 14.9.2011. (...) (AgRg no REsp 1.499.116/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015).

No que toca à violação do art. 535, I e II, do CPC/1973, a eg. Segunda 

Turma consignou que os “embargos declaratórios foram rejeitados pela 

inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal a quo 

dirimido a controvérsia, embora de forma desfavorável à pretensão da recorrente, 

o que não importa em ofensa à referida regra processual”.

Nesse passo, não vislumbro nenhum laivo de violação dos dispositivos 

legais antes mencionados, sendo certo que a suplicante manejou a rescisória 

como sucedâneo recursal.

No que se refere aos arts. 12, parágrafo único, e 10 da Lei n. 8.429/1992, 

verifi co que o acórdão impugnado não examinou o mérito de tal pretensão, 

tendo aplicado à hipótese, respectivamente, as Súmulas 284 do STF e 7 do STJ, 

circunstância que, sob a vigência do CPC/1973, ensejava o descabimento do 

feito rescisório.
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Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo regimental. Ação rescisória. Ajuizamento contra 

acórdão que aplicou a Súmula 83 do STJ sem apreciar o mérito da causa. 

Descabimento.

1. O Superior Tribunal de Justiça “não detém competência para a apreciação 

de ação rescisória quando não proferiu nenhum pronunciamento a respeito do 

mérito da demanda rescindenda” (AgRg na AR 5.604/MS, Rel. Ministro Moura 

Ribeiro, Segunda Seção, DJe 16.9.2015).

2. Hipótese em que a decisão agravada considerou que, além de a mudança 

jurisprudencial na interpretação da lei não constituir fundamento para a ação 

rescisória (Súmula 343 do STF), os temas nela ventilados não foram examinados 

pelo acórdão rescindendo.

3. Ainda que superados aqueles argumentos, subsiste empeço à apreciação da 

ação rescisória, visto que o julgado que se pretende rescindir decidiu com arrimo 

na Súmula 83 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg na AR 5.626/DF, minha relatoria, 

Primeira Seção, DJe 04/05/2016).

Ocorre que a presente ação foi ajuizada sob as luzes do CPC/2015, diploma 

legal que passou a admitir o ajuizamento da rescisória que objetiva rescindir 

decisão que, “embora não seja de mérito, impeça: (...) II – admissibilidade do 

recurso correspondente”, conforme disposto no seu art. 966, § 2º, II.

Acerca da questão, vale transcrever o magistério de Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil, artigo por artigo, Revista dos Tribunais, 2016, fl . 1.537:

17.3 O inc. II resolve um problema específico, que preocupa a doutrina e 

desafi a a criatividade dos operadores do direito. A decisão que inadmite recurso 

não é de mérito e, portanto, à luz do CPC/73, não poderia, rigorosamente, ser 

impugnada pela ação rescisória. Também não transita, propriamente em julgado. 

Às vezes, todavia, está errada, e impede o acesso ao órgão jurisdicional que seria 

o competente para julgar o recurso. É esta decisão que o CPC de 2015 torna 

rescindível: a que obsta o conhecimento do recurso. O pedido que se formula na 

rescisória intentada com base neste dispositivo é a admissibilidade do recurso, que 

foi indevidamente obstada, por decisão ilegal. (Grifos do original).

Conforme ressaltado no excerto supratranscrito, havendo a irresignação, 

mediante o ajuizamento da ação rescisória, contra a decisão que obstou o 

conhecimento do recurso, o “pedido que se formula na rescisória intentada com 
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base neste dispositivo é a admissibilidade do recurso, que foi obstada, por decisão 

ilegal”. (Grifos do original).

No caso presente, o acórdão rescindendo, ao aplicar a dicção da Súmula 7 

do STJ no tocante ao reconhecimento da prática do ato ímprobo previsto no art. 

10 da LIA, louvou-se na seguinte fundamentação, in verbis:

Na hipótese dos autos, como bem asseverado no decisum agravado, o Tribunal 

de origem deixou claro haver prejuízo aos cofres públicos (fl . 699), bem como 

a existência de conduta culposa, na modalidade negligência, por parte do 

administrador público (fl . 700).

Aplica-se, pois, a Súmula 7/STJ, pois inafastável a revisão das provas dos autos 

para infi rmar as conclusões da decisão de segunda instância.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência atual deste 

Sodalício, considerando a inviabilidade da revisão da conclusão da Corte de 

origem na via do apelo nobre.

No tocante à sanção imposta, o julgado atacado assim pontuou, consoante 

se verifi ca do tópico 7 da ementa:

7. Quanto à dosimetria da pena, a decisão ora agravada resolveu corretamente 

a controvérsia ao estabelecer que, “no que concerne à alegação de necessidade 

de delimitação territorial das sanções impostas, a não indicação dos dispositivos 

legais tidos por violados impede a exata compreensão da questão controvertida, 

o que atrai a aplicação, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF, pois 

o art. 12 da LIA não ampara tal pretensão, consoante se verifi ca de uma simples 

leitura do dispositivo”.

Bem se vê no acórdão impugnado que, ao se aplicar a Súmula 284 da 

Suprema Corte, asseverou-se que a mera alusão ao art. 12 da Lei de Improbidade 

Administrativa não seria hábil a dar suporte à irresignação contra eventual 

excesso na fi xação das sanções previstas na LIA.

Não vislumbro, no entanto, o óbice acolhido pela eg. Segunda Turma deste 

Sodalício. Explico.

O aludido dispositivo, em seu caput e incisos, estabelece as sanções 

decorrentes de atos de improbidade administrativa, e autoriza, no seu parágrafo 

único, que na “fi xação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a 

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo 

agente”. Assim, tenho que a insurgência contra a penalidade imposta – ao 
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argumento da excessividade – fi ndou devidamente embasada ao se referir o 

recorrente ao art. 12 da Lei n. 8.429/1992, lato sensu.

Não é demais ressaltar, em obiter dictum, a existência de precedentes das 

Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal Superior, os quais 

modulam a proibição de contratar com o Poder Público, restringindo-a à esfera 

municipal, consoante os julgados abaixo:

Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Ofensa ao art. 535 do CPC não confi gurada. Reexame do conjunto 

fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Contratação de serviços de 

terraplanagem sem licitação. Nulidade do contrato. Prejuízo ao erário. Indenização 

pelos serviços executados. Ausência de boa-fé. Vedação do enriquecimento sem 

causa. Custos do serviço. Modulação da pena de proibição de contratar. Critérios. 

Divergência jurisprudencial não demonstrada.

1. Cuida-se, originalmente, de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo contra ex-prefeito do Município de Eldorado 

Paulista e a empresa Trasco Construções e Comércio Ltda., na qual se alega a 

prática de ato de improbidade administrativa em decorrência da celebração 

de contrato, sem prévio processo licitatório, para a realização de serviços de 

terraplanagem, recuperação de rodovias, reencascalhamento, construção e 

reparo de bueiros etc., no valor de R$ 1.000.267,00.

2. Na petição inicial, o Parquet sustentou ter ocorrido ilegalidade na 

contratação direta das obras, uma vez não confi gurada a hipótese de dispensa 

ou de inexigibilidade da licitação. Aduziu que o estado de calamidade pública 

causado pelos danos provocados pelas chuvas no mês de janeiro de 1995 não 

justifi cava a dispensa de licitação, visto que o contrato somente foi assinado em 

10.11.1995, nove meses após as referidas enchentes, quando já havia cessado 

a situação emergencial que permitiria a contratação imediata sem licitação. 

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade do contrato e a consequente 

condenação dos réus a ressarcir o Erário municipal e às sanções previstas no art. 

12, II, da Lei 8.429/1992.

3. O Juízo de 1º grau julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a 

nulidade do contrato de prestação de serviços de terraplanagem - celebrado entre 

a Prefeitura Municipal de Eldorado e a empresa ora recorrente - e condenando 

o ex-prefeito Donizete Antonio de Oliveira e a empresa Trasco Construções 

e Comércio Ltda., de forma solidária, à reparação aos cofres municipais no 

valor do contrato (R$ 1.000.267,00). O Tribunal de Justiça manteve a sentença, 

corroborando a conclusão de que houve ilegalidade na contratação sem licitação.

4. Não se pode conhecer do Recurso Especial quanto à apontada afronta ao 

art. 37 da CF/1988, pois o exame da violação de dispositivos constitucionais é de 

competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, 

III, da Constituição Federal.
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5. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

6. In casu, a suposta improbidade está vinculada à irregular dispensa de 

licitação para a realização de obras, especifi camente pela desobediência à regra 

contida no art. 24, IV, da Lei 8.666/1993.

7. A Corte de origem, com base na prova dos autos, concluiu que na ocasião da 

celebração do contrato já não existia a situação emergencial ou calamitosa que 

permitiria a dispensa da licitação. A revisão desse entendimento implica reexame 

de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

8. O Tribunal a quo reconheceu expressamente a existência de dano ao 

patrimônio público, tanto que determinou o ressarcimento ao Erário. Concluiu 

que o prejuízo decorreu da própria contratação ilegal, feita sem licitação.

9. No caso vertente, a responsabilidade pela nulidade da avença é imputada 

à Administração e também à empresa ora recorrente, por terem celebrado 

contratação direta sem que estivesse configurada hipótese de dispensa ou 

inexigibilidade da licitação.

10. O acórdão recorrido0 foi contundente ao afastar a arguição de boa-fé da 

empresa Trasco, aduzindo não ser crível que a empresa desconheça a necessidade 

de licitação para contratar com a Administração Pública. Eis excertos do voto 

condutor do julgado: “Os réus violaram todos os princípios constitucionais, e não 

cabe aqui, o argumento da boa-fé da contratante, pois, alguém, em sã consciência, 

não pode crer que alguma empresa, desconheça a necessidade de licitação para 

contratar com a administração Pública, tanto mais uma da envergadura da autora, 

capaz de executar obra do porte daquela que foi feita no Município e daquele 

valor? É do conhecimento geral, que a contratação com a administração pública 

deve ser precedida de uma licitação ou uma justifi cação para sua ausência. E a 

justifi cativa apresentada é, sem dúvida, insufi ciente e descabiba” (fl . 71, e-STJ). 

Ademais, o Tribunal de origem acrescentou no julgamento dos Embargos de 

Declaração: “O v. Acórdão abordou esta questão, determinando que não se 

justifi ca devolução de valores, salientado pela jurisprudência colacionada que 

não caberá invocação de enriquecimento ilícito da Administração, quando 

alguém gastar em desacordo com a lei, havendo de fazê-lo por sua conta e risco. 

Além do mais, não cabe aqui, a ressalva de que o ato pode ser revalidado, se a 

empresa agiu de boa-fé, uma vez que o V. Acórdão embargado também abordou 

esta questão, ao afastar a argüição de boa-fé da empresa TRASCO, aduzindo não 

ser crível que aquela desconheça a necessidade de licitação para contratar com a 

Municipalidade” (fl . 786, e-STJ).

11. Rever a orientação do Tribunal a quo, de modo a concluir pela existência 

de boa-fé da empresa, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
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12. Por força da incidência do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, o 

STJ sedimentou entendimento de que a invalidação do contrato garante ao 

contratado de boa-fé que iniciou a execução do contrato o dever de indenizar o o 

que foi executado até a data em que a nulidade for declarada, desde que não lhe 

seja imputável o vício. Já para o contratado de má-fé, como no presente caso, e à 

luz do princípio da vedação do enriquecimento sem causa, é assegurado apenas 

o retorno ao status quo, equivalente ao custo básico do produto ou serviço, sem 

nenhuma margem de lucro. No mesmo sentido: REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012.

13. Nesse contexto, considerando que foi assentada a má-fé pelo Tribunal de 

origem, merece parcial provimento o recurso para que a pena de ressarcimento 

ao Erário corresponda, até a declaração da nulidade, ao que exceder o custo 

básico do serviço efetivamente prestado.

14. Com efeito, a modulação da pena de proibição de contratar pode ser feita 

por elementos do caso concreto, como ocorrência de: gravidade da conduta, 

possibilidade de sua repetição nas demais esferas da Administração, interesse público 

de caráter nacional. Sobre ser viável modular a citada penalidade: EDcl no REsp 

1.021.851/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2009.

15. Neste feito e tendo em vista os critérios acima, os elementos assentados pelo 

Tribunal de origem indicam exacerbação da penalidade imposta, de forma que é de 

rigor a modulação da pena de proibição de contratar com a Administração Pública 

para restringi-la à esfera municipal.

16. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os 

casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 

Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos 

recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o 

intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses 

requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/

STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea “c” do inciso 

III do art. 105 da Constituição Federal.

17. Recurso Especial parcialmente conhecido e provido em parte. (REsp 

1.188.289/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/12/2013). (Grifos 

acrescidos).

Administrativo. Improbidade. Justiça Estadual. Competência. Julgamento 

antecipado da lide. Súmula 7 do STJ. Incidência. Art. 10 da Lei n. 8.429/1992. Dolo 

ou culpa. Desconstituição de premissas fáticas. Impossibilidade. Sanção imposta. 

Modulação.

1. Esta Corte, pela sua Primeira Seção, pacifi cou o entendimento de que nas 

ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em 

face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou na prestação de 
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contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato de as verbas 

estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, 

por si só, não justifi ca a competência da Justiça Federal, exigindo, em casos tais, 

a presença de um dos entes arrolados no art. 109, I, da CF/88, não sendo essa a 

hipótese dos autos. Competência da Justiça estadual evidenciada.

2. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido que as provas até então 

carreadas ao feito seriam sufi cientes ao julgamento da demanda, a alteração de 

tal conclusão exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos 

autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça fi rmou entendimento segundo o qual o elemento 

subjetivo é essencial à confi guração da improbidade, exigindo-se dolo para que 

se confi gurem as hipóteses típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas 

hipóteses do art. 10, todos da Lei 8.429/1992.

4. Hipótese em que os recorrentes Abílio Marum Tabet Filho, Pedro Dal Pian 

Flores e M. Tabet Engenharia Consultiva S/C Ltda. foram condenados pela prática 

de ato previsto no art. 10 da LIA, decorrente de irregularidades verifi cadas em 

processo licitatório, consubstanciadas na majoração injustifi cada de contrato 

administrativo em 42% do valor do contrato, bem assim adiamento sem 

fundamentação do início das obras de esgotamento sanitário.

5. O Tribunal a quo, soberano no exame do material cognitivo produzido nos 

autos, apontou categoricamente a participação dos recorrentes no episódio 

que vulnerou o procedimento licitatório em destaque, de modo que a revisão 

pretendida esbarra no óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

6. Esta Corte consolidou o entendimento acerca da viabilidade da revisão da 

dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, 

da leitura do acórdão recorrido, verifi car-se a desproporcionalidade entre os atos 

praticados e as sanções impostas.

7. No caso, a imposição à construtora da pena de proibição de contratar com 

a Administração Pública em todas as suas esferas pelo prazo de 5 (cinco) anos 

afi gura-se extremamente gravosa, de modo a autorizar a modulação da sanção, 

restringindo-a à esfera municipal do local do dano. Precedentes.

8. Agravos internos desprovidos. (AgInt no REsp 1.589.661/SP, minha relatoria, 

Primeira Turma, DJe 24/03/2017). (Grifos acrescidos).

Nesse passo, impõe-se a desconstituição do acórdão rescindendo na parte 

alusiva à incidência da Súmula 284 do STF, com a restituição dos autos à eg. 

Segunda Turma para novo exame da questão.
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Ressalte-se, por oportuno, não ser o caso de se proferir novo julgamento, 

nos termos do art. 974, caput, do CPC/2015, em virtude de o mérito do recurso, 

no ponto, não ter sido analisado na decisão rescindida. Tal providência enseja o 

pronunciamento meritório do órgão regimentalmente competente, preservando, 

de outro lado, a competência da Primeira Seção para o exame de eventual 

recurso.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para desconstituir 

o julgado rescindendo na parte em que aplicada a Súmula 284 do STF e 

determinar o retorno dos autos à eg. Segunda Turma desta Corte, para, superado 

tal óbice, examinar a questão submetida no apelo nobre, pertinente à dosimetria 

da pena, como entender de direito. Custas na forma da lei. Condenação da parte 

demandada no pagamento da verba honorária, fi xada em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil. Ação rescisória. Violação a literal 

disposição legal. Recurso especial. Tópico não admitido. Súmula 284/

STF. Indicação da norma violada. Não ocorrência. Voto divergente do 

relator e do revisor.

1. Trata-se de Ação Rescisória proposta contra acórdão exarado 

pela Segunda Turma, em que o e. Relator, Ministro Gurgel de 

Faria, votou pela parcial procedência da ação, de forma que: a) não 

reconheceu a nulidade por ausência de notifi cação prévia; b) rejeitou 

a análise dos elementos da improbidade administrativa por demandar 

reexame de provas; e c) acolheu a pretensão de que não se deve 

conhecer do pedido de revisão da pena de proibição de contratar com 

a Administração Pública, pois não incide a Súmula 284/STF como 

óbice de admissibilidade do Recurso Especial quando a parte aponta 

violação do art. 12 da LIA.

2. O e. Revisor, Ministro Francisco Falcão, acompanhou o 

Relator.

3. Já o Ministro Og Fernandes abriu divergência quanto ao 

tópico acolhido pelo Relator, pois não se indicou, na petição da Ação 

Rescisória, norma legal de admissibilidade que teria sido ultrajada pela 
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aplicação da Súmula 284/STF, como possibilita o inciso II do § 2º do 

art. 966 do CPC/2015.

4. Após análise dos autos e dos argumentos dos judiciosos votos que me 

precederam, entendo que o e. Ministro Og Fernandes tem razão, com vênias 

aos que se posicionaram em sentido contrário.

5. Assim como o Ministro Og Fernandes, eu me aterei ao ponto 

em que os eminentes Relator e Revisor julgam procedente.

6. Registro que no acórdão rescidendo fui o Relator para lavrá-

lo em razão de os pontos em que divergi terem sido vencedores. 

Esclareço, porém, que esse não foi o caso da aplicação da Súmula 

284/STF sobre o pedido de revisão da pena de proibição de contratar, 

aqui discutida, pois ela adveio, sem divergência, da decisão do relator 

original, Ministro Cesar Asfor Rocha.

7. De qualquer sorte, antes que se pudesse adentrar o acerto da 

decisão de admissibilidade do Recurso Especial, agora viabilizado 

em Ação Rescisória pelo inciso II do § 2º do art. 966 do CPC/2015, 

caberia ao autor apontar o dispositivo legal relacionado à admissão do 

Apelo Nobre cuja expressa disposição teria sofrido afronta.

8. A parte autora sustenta no respectivo tópico: “E manifesta 

também a violação do artigo 12, § único, da Lei n. 8.429/92, 

porquanto, vale reiterar, ainda que o dispositivo legal não tenha 

previsto literalmente a ‘delimitação territorial da proibição de contratar 

com a Administração Pública’, foi peremptório ao determinar que, ‘na 

fi xação das penas previstas nesta Lei, o juiz levará em conta a extensão 

do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo 

agente’”.

9. Se o objetivo da Ação Rescisória é superar o não conhecimento 

declarado pela decisão rescindenda, deve a parte autora mostrar o 

dispositivo legal relativo ao conhecimento do recurso que foi mal 

aplicado, ônus do qual, como se viu, ela não se desincumbiu.

10. Por todo o exposto, pedindo vênias ao e. Relator, Ministro Gurgel 

de Faria, e ao e. Revisor, Ministro Francisco Falcão, sigo a divergência 

inaugurada pelo e. Ministro Og Fernandes para julgar improcedente a 

Ação Rescisória.
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O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Ação Rescisória proposta 

contra acórdão proferido pela Segunda Turma assim ementado:

Administrativo. Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Ausência de defesa prévia. Prejuízo não demonstrado. Nulidade não reconhecida. 

Precedentes.

1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil Pública por improbidade 

administrativa, proposta com amparo no art. 10 da LIA. Narra a inicial que a Sanep 

e a Intranscol fi rmaram contrato para execução de serviços de coleta, transporte e 

destinação fi nal de lixo domiciliar e urbano, que sofreu aditamento para inclusão 

de serviços já previstos da avença original avaliados em aproximadamente R$ 

7 mil/mês. Apontou-se que “o recolhimento nos balneários já estava previsto 

no contrato (cláusula 4.1., fl. 64), não havendo qualquer motivo para que a 

contratada incluísse os respectivos custos para calcular o preço da parcela a ser 

acrescida ao preço antes ajustado. Assim agindo, a contratada calculou o preço 

do serviço acrescido considerando que utilizaria mais um veículo compactador, 

mais um motorista e mais quatro operários, quando, na verdade, a coleta de lixo 

na Colônia Z-3 seria feita com os mesmos caminhões e funcionários que faziam o 

serviço nos balneários, como foi claramente constatado no inquérito civil” (fl . 6, 

e-STJ).

2. A sentença que condenou a agravante foi, nessa parte, mantida pelo Tribunal 

de origem.

3. Sentença, acórdão da apelação e decisão monocrática proferida no Agravo 

em Recurso Especial ratificam a existência de superfaturamento e a ilicitude 

do aditivo contratual referente à avença sobre prestação de serviços de coleta, 

transporte e destinação final de lixo domiciliar e urbano. Destaco trecho do 

acórdão da apelação, que afi rma: “é induvidoso o fato de que o aditivo contratual 

representou lesão aos cofres do SANEP. A essa conclusão se chega pela análise da 

prova carreada aos autos” (fl . 697, e-STJ).

4. No que tange à nulidade por ausência de apresentação de defesa 

prévia, afasto a alegação. A falta da notifi cação prevista no art. 17, § 7º, da Lei 

8.429/1992 não invalida os atos processuais ulteriores, salvo quando ocorrer 

efetivo prejuízo e cuidar-se de matéria sujeita à preclusão caso não alegada na 

primeira oportunidade. Nesse sentido, especialmente quanto à necessidade 

de comprovação de prejuízo: REsp 1.034.511/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 22.9.2009, AgRg no REsp 1.269.400/SE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.10.2012; REsp 1.106.657/SC, AgRg 

no REsp 1.102.652/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

31.8.2009; REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 20.9.2010; REsp 965.340/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJ 8.10.2007; REsp 1.218.202/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 

Segunda Turma, DJe 29.4.2011; AgRg no AREsp 104.451/MG, Rel. Ministro Herman 
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Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.4.2012; EDcl no REsp 1.194.009/SP, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.5.2012; AgRg no Ag 1.379.397/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7.12.2011; REsp 1.225.426/

SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.9.2013.

5. O acórdão recorrido atesta que, “considerando que a empresa foi 

devidamente citada (fls. 340v e 348), veio aos autos e contestou o feito (fls. 

350-3), foi intimada para a produção de prova testemunhal (fl . 372), apresentou 

rol de testemunhas (fl . 373), quedou-se silente às intimações para comprovar a 

remessa da Carta Precatória de inquirição da testemunha Airton (fl s. 390 e 420), 

foi intimada do encerramento da instrução (fl . 425) sem se manifestar ou mesmo 

recorrer, a resposta é negativa, inexistindo, no caso, dano capaz de tornar nula 

a irregularidade sanada após a fase de instrução processual, mormente quando 

a questão só poderia versar o recebimento da inicial” (fl s. 685-686, e-STJ). Não 

houve, portanto, prejuízo, e a revisão da compreensão fi xada pela decisão a quo 

esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6. Na hipótese dos autos, como bem asseverado no decisum agravado, o 

Tribunal de origem deixou claro haver prejuízo aos cofres públicos (fl . 699), bem 

como a existência de conduta culposa, na modalidade negligência, por parte do 

administrador público (fl . 700). Aplica-se, pois, a Súmula 7/STJ, pois inafastável a 

revisão das provas dos autos para infi rmar as conclusões da decisão de segunda 

instância.

7. Quanto à dosimetria da pena, a decisão ora agravada resolveu corretamente 

a controvérsia ao estabelecer que, “no que concerne à alegação de necessidade 

de delimitação territorial das sanções impostas, a não indicação dos dispositivos 

legais tidos por violados impede a exata compreensão da questão controvertida, 

o que atrai a aplicação, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF, pois 

o art. 12 da LIA não ampara tal pretensão, consoante se verifi ca de uma simples 

leitura do dispositivo”.

8. Agravo Regimental não provido.

A parte autora alegou:

24. Sem dúvida, mero inadimplemento contratual não constitui improbidade 

administrativa, sequer na forma culposa. Imperioso reconhecer, por consequência, 

a manifesta violação do artigo 10 da Lei n. 8.429/92, pois o acórdão rescindendo 

não explicitou qual seria o suposto comportamento culposo da empresa “na 

modalidade negligência”.

Apesar dos embargos de declaração, o acórdão rescindendo disse apenas que 

houve “conduta culposa, na modalidade negligência, por parte do administrador 

público”. Nada mais.

(...)
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26. O acórdão rescindendo também não deu a menor justificativa para a 

proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos, em todo o território 

brasileiro, esquecendo que o suposto ato de improbidade fi cou circunscrito ao 

município de Pelotas/RS e que o artigo 12, § único, da Lei n. 8.429/92 estabelece 

taxativamente: “Na fi xação das penas previstas nesta Lei, o juiz levará em conta 

a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo 

agente”.

27. Manifesta, assim, a violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil 

“uma vez que, a despeito da oposição de embargos de declaração - nos quais os 

recorrentes apontam a existência de omissão... - o Tribunal não se manifestou de 

forma satisfatória sobre o alegado, notadamente pelo fato de ter afi rmado que 

essa matéria já fora analisada em outros julgados, o que não ocorreu” (STJ-4ª. REsp 

1.201.666, Min. Luis Felipe Salomão).

28. E manifesta também a violação do artigo 12, § único, da Lei n. 8.429/92, 

porquanto, vale reiterar, ainda que o dispositivo legal não tenha previsto 

literalmente a “delimitação territorial da proibição de contratar com a 

Administração Pública”, foi peremptório ao determinar que, “na fi xação das penas 

previstas nesta Lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim 

como o proveito patrimonial obtido pelo agente”.

(...)

33. Se tanto não bastasse, restaria lembrar que o acórdão rescindendo ainda 

incorreu em manifesta violação do artigo 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92: “a realização 

tardia de formalidade que deve ser cumprida no início do processo certamente 

não apaga o cerceamento de defesa, muito menos quando é impedida a 

produção das provas requeridas: a testemunhal sob o tendencioso argumento 

de que estaria irrevogavelmente encerrada a ‘fase instrutória do processo’; e 

a pericial porque poderia ser substituída por ‘mera consulta a um mapa ou à 

Internet (Google Maps)’. O dissídio jurisprudencial sobre a interpretação do artigo 

17, § 7º, da Lei n. 8.429/92 fi cou mais que evidenciado: enquanto o acórdão 

recorrido defende não haver ‘dano capaz de tornar nula a irregularidade sanada 

após a fase de instrução processual, mormente quando a questão só poderia 

versar o recebimento da inicial’, o paradigma invocado declara que ‘a partir do 

julgamento do REsp n. 883.795/SP, este eg. Superior Tribunal de Justiça fi rmou 

a tese de que ‘a inobservância do contraditório preambular em sede de ação 

de improbidade administrativa, mediante a notificação prévia do requerido 

para o oferecimento de manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 

documentos e justifi cações, dentro do prazo de quinze dias (§ 7°, do art. 17, 

da Lei 8.429/92), importa em grave desrespeito aos postulados constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório, corolários do princípio mais amplo do due 

process of law’. Precedente: REsp n. 1.008.632/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 

15.09.2008”.
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34. Apesar das insofi smáveis ilegalidades, o acórdão rescindendo transitou em 

julgado e, dessa forma, não resta alternativa à suplicante senão promover a ação 

rescisória por manifesta violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e 

dos artigos 10, 17, § 7º, e 12, § único, da Lei n. 8.429/92.

O e. Relator, Ministro Gurgel de Faria, votou pela parcial procedência da 

ação, de forma que: a) não reconheceu a nulidade por ausência de notifi cação 

prévia; b) rejeitou a análise dos elementos da improbidade administrativa por 

demandar reanalisar provas; e c) acolheu a pretensão de que se deve conhecer 

do pedido de revisão da pena de proibição de contratar com a Administração 

Pública, pois não incide a Súmula 284/STF como óbice de admissibilidade do 

Recurso Especial quando a parte aponta violação do art. 12 da LIA.

O e. Revisor, Ministro Francisco Falcão, acompanhou o Relator.

Já o Ministro Og Fernandes abriu divergência quanto ao tópico acolhido 

pelo Relator, pois não houve indicação, na petição da Ação Rescisória, da norma 

legal de admissibilidade que teria sido afrontada pela aplicação da Súmula 284/

STF, como possibilita o inciso II do § 2º do art. 966 do CPC/2015.

Após análise dos autos e dos argumentos dos judiciosos votos que me 

precederam, entendo que o e. Ministro Og Fernandes tem razão, com vênias aos 

que se posicionaram em sentido contrário.

Assim como o Ministro Og Fernandes, eu me aterei ao ponto em que os 

emenintes Relator e Revisor julgam procedente.

Registro que no acórdão rescidendo fui o Relator para lavrar o acórdão 

em razão de os pontos em que divergi terem sido vencedores. Esclareço, porém, 

que esse não foi o caso da aplicação da Súmula 284/STF sobre o pedido de 

revisão da pena de proibição de contratar, aqui discutida, pois ela adveio, sem 

divergência, da decisão do relator original, Ministro Cesar Asfor Rocha.

De qualquer sorte, antes que se pudesse adentrar o acerto da decisão de 

admissibilidade do Recurso Especial, agora viabilizado em Ação Rescisória pelo 

inciso II do § 2º do art. 966 do CPC/2015, caberia ao autor mostrar o dispositivo 

legal relacionado à admissão do Apelo Nobre cuja expressa disposição teria sido 

ultrajada.

A parte autora, por sua vez, sustenta no respectivo tópico:

28. E manifesta também a violação do artigo 12, § único, da Lei n. 8.429/92, 

porquanto, vale reiterar, ainda que o dispositivo legal não tenha previsto 

literalmente a “delimitação territorial da proibição de contratar com a 
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Administração Pública”, foi peremptório ao determinar que, “na fi xação das penas 

previstas nesta Lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim 

como o proveito patrimonial obtido pelo agente”.

Se o objetivo da Ação Rescisória é superar o não conhecimento declarado 

pela decisão rescindenda, deve a parte autora apontar o dispositivo legal relativo 

ao conhecimento do recurso que foi mal aplicado, ônus do qual ela não se 

desincumbiu.

Por todo o exposto, pedindo vênias ao e. Relator, Ministro Gurgel de Faria, 

e ao e. Revisor, Ministro Francisco Falcão, sigo a divergência inaugurada pelo e. 

Ministro Og Fernandes para julgar improcedente a Ação Rescisória.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NA PETIÇÃO 

N. 11.801-MG (2015/0318861-7)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: ADEMIG - Associacao dos Atacadistas Distribuidores do 

     Estado de Minas Gerais

Advogados: Laurindo Leite Junior - SP173229

Leandro Martinho Leite e outro(s) - SP174082

Agravado: Estado de Minas Gerais

Procuradores: Nabil El Bizri e outro(s) - MG046505

Luiz Henrique Novaes Zacarias - MG080790

EMENTA

Tributário. Processual Civil. Embargos de divergência. Acórdão 

embargado proferido em recurso ordinário em mandado de segurança. 

Descabimento. Precedentes.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência 

consolidada pelo descabimento da interposição de embargos de 
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divergência contra acórdão prolatado em sede de recurso ordinário em 

mandado de segurança. Nesse sentido: RCD nos EREsp 1.185.404/

AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

13/03/2019; AgRg nos EREsp 1.361.520/PA, Rel. Ministra Laurita 

Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018; e AgRg nos EREsp 1.388.241/

RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

28/09/2018.

2. 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, Benedito Gonçalves e Assusete Magalhães votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente o Sr. Ministro Og Fernandes e, ocasionalmente, o Sr. Ministro 

Francisco Falcão.

Brasília (DF), 12 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 19.6.2019

RELATÓRIO

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

ADEMIG - Associação dos Atacadistas Distribuidores do Estado de Minas Gerais, 

desafi ando decisão que não conheceu dos embargos de divergência contra 

acórdão prolatado em sede de recurso ordinário em mandado de segurança.

A parte agravante, em suas razões, sustenta a possibilidade de conhecimento 

dos embargos de divergência, em razão dos princípios da fungibilidade recursal, 

da instrumentalidade das formas e da inafastabilidade do Poder Judiciário 

previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88. Segue afi rmando que, “se o posicionamento 

exarado pela E. Segunda Turma foi fi rmado em um determinado sentido e o 
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da E. Primeira Turma seguiu em linha oposta, imperioso que o processo seja 

dirigido à Primeira Seção deste E. STJ para uniformização de entendimento, 

ainda que o acórdão divergente seja originário de Recurso Ordinário e de não 

Recurso Especial” (fl . 526). Requer a reconsideração do decisum, ou a submissão 

do feito ao julgamento colegiado.

Aberta vista ao agravado, transcorreu in albis o prazo para apresentação de 

impugnação (cf. certidão de fl . 537).

É o breve relato.

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 embargos de divergência opostos por ADEMIG - Associação dos 

Atacadistas Distribuidores do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela 

2ª Turma deste STJ, que manteve a negativa de seguimento ao recurso ordinário 

em mandado de segurança do ora recorrente, ao argumento de que o Secretário 

de Estado da Fazenda não seria parte legítima para fi gurar no pólo passivo de 

mandado de segurança que visa afastar restrições ao aproveitamento de créditos 

de ICMS.

Referida decisão recebeu a seguinte ementa:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso em mandado 

de segurança. Pretensão de afastamento da aplicabilidade da Resolução 

3.166/2001, do Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, que veda 

a apropriação de crédito de ICMS nas entradas, decorrentes de operações 

interestaduais, de mercadorias cujos remetentes sejam beneficiados 

com incentivos fiscais concedidos, por outros Estados, em desacordo 

com o entendimento do Fisco Mineiro acerca da legislação de regência 

do imposto. Impetração contra lei em tese. Impossibilidade. Incidência 

da Súmula 266/STF. Ilegitimidade do Secretário de Estado da Fazenda 

para fi gurar, como autoridade coatora, no polo passivo do mandado de 

segurança. Precedentes do STJ. Agravo regimental improvido.

I. Na hipótese, a associação impetrante, ao apontar, como autoridade 

coatora, o Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais – a justifi car a 

competência originária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais –, bem como 

ao sustentar inconstitucionais, tanto a Resolução 3.166/2001, do Secretário 
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de Estado da Fazenda, quanto os arts. 28, § 5º, e 225 da Lei estadual 6.763/75 

e 62, §§ 1º e 2º, do RICMS/MG (Decreto estadual 43.080/2002), buscou, 

liminarmente, decisão judicial que afastasse a aplicabilidade da aludida 

Resolução, com autorização para que seus associados se apropriassem 

integralmente dos créditos de ICMS, nas entradas de mercadorias 

provenientes de outros Estados, e, ainda, que se determinasse à autoridade 

coatora, e a seus subordinados, que se abstivessem da prática de quaisquer 

atos tendentes à exigência do ICMS, com base nas supracitadas disposições 

normativas, tais como a instauração de processos administrativos 

tributários. No mérito, buscou a confi rmação da liminar, declarando-se, 

em caráter defi nitivo, a inconstitucionalidade e ilegalidade das disposições 

normativas acima.

II. Sendo preventivo o mandado de segurança coletivo, desnecessária 

a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha 

a violar o direito líquido e certo dos associados da impetrante é sufi ciente 

a ensejar a impetração. Ocorre que, in casu, diante da argumentação 

constante da impetração, não se verifi ca a existência de possíveis atos de 

efeitos concretos, a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda 

– a justifi car a competência originária do Tribunal de Justiça –, tendentes 

a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo dos associados da 

impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva. 

Com efeito, a impetrante não aponta ato algum, de efeitos concretos, a ser 

praticado pela autoridade que se aponta coatora, o Secretário de Estado 

da Fazenda, a justifi car a competência originária do Tribunal de Justiça. 

Apenas impetra o mandamus contra a Resolução 3.166/2001, do Secretário 

de Estado da Fazenda, e os arts. 28, § 5º, e 225 da Lei Estadual 6.763/75 e 62, 

§§ 1º e 2º, do RICMS/MG (Decreto estadual 43.080/2002), por reputar ilegais 

e inconstitucionais tais normas de direito local. Assim, incide, na espécie, 

a Súmula 266/STF (“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro 

Ari Pargendler, DJU de 16/02/1998), deixou anotado que “a autoridade 

coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que 

genericamente orienta os orgãos subordinados a respeito da aplicação da 

lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser 

extinto sem julgamento de mérito”.

IV. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel. 

Ministro Ari Pargendler, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do 

lançamento por homologação, a iminência de sofrer o lançamento fi scal, 

acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da 

obrigação tributária a impetrar mandado de segurança contra a exigência 

que considera indevida. Nesse caso, porém, autoridade coatora é aquela 

que tem competência para o lançamento ex offi  cio, que, certamente, não é 

o Secretário de Estado da Fazenda.
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V. Agravo Regimental improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 418/464).

A parte embargante sustenta a existência de divergência com julgado da 

Primeira Turma - AgRg no RMS 44.350/MG, que teria reconhecido a legitimidade 

do Secretário de Estado da Fazenda em caso semelhante.

É o relatório.

A pretensão recursal encontra óbice inarredável ao seu prosseguimento, 

porquanto é notória a inadequação recursal.

O acórdão embargado foi proferido na via do recurso ordinário em mandado 

de segurança e, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015, o cabimento dos embargos 

de divergência é restrito aos casos em que houver decisão de órgão fracionário 

do Tribunal proferida em sede de recurso especial, que se mostre divergente da 

orientação adotada por outra Turma, Seção, ou Órgão Especial. Confi ra-se:

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do 

julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os 

acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;

III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do 

julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um 

acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora 

tenha apreciado a controvérsia; [grifo nosso]

Também o art. 266 do Regimento Interno desta Corte apenas prevê como 

hipótese de admissão desse recurso quando a decisão proferida pelo órgão 

fracionário ocorrer em recurso especial. Veja-se:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão 

Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de 

qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação dada 

pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)

I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela 

Emenda Regimental n. 22, de 2016)

II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, 

embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda Regimental 

n. 22, de 2016) [grifo nosso]

Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada pelo 

descabimento da interposição de embargos de divergência contra acórdão 

prolatado em sede de recurso ordinário em mandado de segurança. A propósito:
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Processual Civil. Agravo regimental. Embargos de divergência em 

recurso ordinário em mandado de segurança. Não cabimento. Falta de 

previsão legal. Recurso a que se nega provimento.

1. Os embargos de divergência destinam-se exclusivamente a 

uniformização de teses enfrentadas em recurso especial, conforme se pode 

verifi car na legislação de regência: artigo 546 do CPC; artigo 29 da Lei n. 

8.038/90; e artigo 266, caput, do Regimento Interno deste Superior Tribunal 

de Justiça.

2. Por isso, descabida a interposição de embargos de divergência contra 

acórdão proferido em recurso ordinário em mandado de segurança. 

Precedentes da Corte Especial.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgRg na Pet 10.132/AM, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 

31/08/2015)

Processual Civil. Embargos de divergência. Acórdão proferido em sede 

de recurso ordinário em mandado de segurança. Não cabimento.

1. O cabimento dos embargos de divergência é restrito aos casos em 

que houver decisão da Turma, proferida em sede de recurso especial, que 

se mostre divergente da orientação adotada por outra Turma, Seção, ou 

Órgão Especial. Os arts. 546 do CPC e 266 do RISTJ não prevêem hipótese 

de admissão desse recurso quando interposto contra decisão proferida 

por Turma em recurso ordinário em mandado de segurança. Precedente: 

AGEDv no RMS 10429/SC, 6ª T., Min. Vicente Leal, DJ de 29.05.2000.

2. Agravo regimental a que se nega provimento

(AgRg na Pet 4.285/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Seção, DJ 20/03/2006, p. 177)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.

Publique-se.

Conforme antes consignado, conforme o art. 1.043, I e III, do vigente 

Código de Processo Civil, e 266 do RISTJ, não é cabível a oposição de embargos 

de divergência tendo como acórdão embargado aquele proferido nos autos de 

recurso ordinário em mandado de segurança.

Em reforço, confi ram-se os recentes julgados:

Processual Civil. Agravo interno nos embargos de divergência em recurso 

especial. Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Embargos de divergência 

apresentados contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário. Recurso 
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manifestamente incabível. Exegese do art. 1.043 do CPC/2015, c/c o art. 266 do 

RISTJ. Precedentes. Agravo não provido.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, mesmo 

sob a vigência do CPC/2015, não se admite como paradigma, em embargos de 

divergência, acórdão proferido em ações que possuem natureza de garantia 

constitucional como habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, 

mandado de segurança, recurso ordinário em mandado de segurança, habeas 

data e mandado de injunção.

2. Agravo interno não provido.

(RCD nos EREsp 1.185.404/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 

Seção, DJe 13/03/2019)

Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso especial. 

Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Discussão acerca da 

possibilidade de manutenção dos registros de dados criminais no Sistema 

Nacional de Informações Criminais - SINIC. Dissídio jurisprudencial. Acórdão 

paradigma prolatado em recurso ordinário em mandado de segurança. 

Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo desprovido.

1. O paradigma apontado como divergente pelo Embargante foi prolatado 

em recurso ordinário em mandado de segurança, inapto, portanto, a confi gurar 

o alegado dissídio, conforme jurisprudência mansa e pacífica desta Corte. 

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EREsp 1.361.520/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 

18/12/2018)

Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso especial. 

Paradigma oriundo de habeas corpus. Inviabilidade. Competência. Inexistência 

de dissenso entre teses jurídicas. Situações fáticas diversas. Recurso desprovido.

1. É prevalecente no STJ o entendimento de que não se admitem como 

acórdãos paradigma aqueles proferidos em recurso ordinário em mandado de 

segurança, ação rescisória, habeas corpus e confl ito de competência. 

2. Para o conhecimento dos embargos de divergência, é necessário haver 

similitude entre os julgados confrontados e a imprescindível manifestação dos 

acórdãos paradigma sobre o tema divergente.

3. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da 

jurisprudência do STJ, de forma que entendimentos já superados não se prestam 

a embasar esse recurso.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EREsp 1.388.241/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 28/09/2018)
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Ademais, tendo o legislador optado por restringir as hipóteses de cabimento 

dos embargos de divergência apenas aos acórdãos proferidos em recurso 

especial e em recurso extraordinário, não há falar em ofensa aos princípios da 

fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas e da inafastabilidade do 

Poder Judiciário previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

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

É o voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.575.846-SC (2015/0322068-7)

Relator: Ministro Og Fernandes

Embargante: Estado de Santa Catarina

Procuradores: Célia Iraci da Cunha - SC022774

Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina

Embargado: Agropecuária Rio das Pedras Ltda

Advogados: Jair Dal Ri - SC012533

Rosani Detke Dal Ri e outro(s) - SC017295

EMENTA

Processo Civil. Administrativo. Embargos de divergência 

em recurso especial. Desapropriação. Indireta. Natureza. Ação 

indenizatória de direito real. Prescrição. Aplicação analógica do 

prazo de usucapião. Regra. Prazo decenal. Construção de obras ou 

implantação de serviços de utilidade pública ou interesse social. 

Presunção relativa. Possibilidade de prova em sentido contrário. Prazo 

de quinze anos. Exceção.

1. Conforme a jurisprudência, é irrelevante para o conhecimento 

dos embargos de divergência o fato de não estar o acórdão paradigma 

transitado em julgado.
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2. A divergência entre os órgãos fracionários deste Colegiado 

é evidente. Para a Primeira Turma, o prazo é de 15 anos, na medida 

em que o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil destina-se 

especifi camente a regular os direitos do posseiro particular que ocupa 

o imóvel para uso residencial ou produtivo. Para a Segunda Turma, 

o prazo de 10 anos de referido dispositivo é plenamente aplicável à 

desapropriação indireta, por presumir-se a implementação pelo Poder 

Público de obras ou serviços de utilidade pública ou interesse social.

3. O conceito de desapropriação indireta retrata situação 

fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, 

ocupa indevidamente a propriedade privada. Incorporado de forma 

irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público, resta ao 

esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta.

4. A jurisprudência conferiu a essa ação indenizatória caráter de 

direito real, equiparando seu prazo prescricional ao da ocorrência de 

usucapião em favor do ente público.

5. A adoção das regras de Direito Privado decorre unicamente de 

construção jurisprudencial. Para aplicação ao Direito Administrativo 

de normas do Código Civil de 2002 destinadas a regular relações 

estritamente particulares, é preciso interpretá-las de forma temperada. 

No caso da desapropriação indireta, inexiste sequer norma positiva 

no Direito Administrativo, não podendo se exigir da lei civil essa 

disposição.

6. Todo o sentido do Código Civil é pela ponderação entre 

os direitos de propriedade do particular e o interesse coletivo. No 

equilíbrio entre eles, está a função social da propriedade. Assim, 

plenamente aplicável o parágrafo único às hipóteses de desapropriação 

indireta, por presunção de haver o Estado implantado obras ou 

serviços de caráter social ou utilidade pública.

7. A presunção é relativa, podendo ser afastada pela demonstração 

efetiva de inexistência de referidas obras ou serviços.

8. Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações 

indenizatórias por desapropriação indireta é decenal. Admite-se, 

excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso concreta e 

devidamente afastada a presunção legal.
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9. No caso dos autos, o acórdão da origem demonstra tratar-se 

de desapropriação indireta pela construção de rodovia, hipótese de 

incidência da regra geral. A obra foi realizada em 1976. O decreto 

de utilidade pública editado em 1994 interrompeu a prescrição. 

Aplicando-se a regra de transição do Código Civil de 2002, o prazo 

prescricional de 10 anos teve início em 11/1/2003. Tendo a presente 

ação sido ajuizada em agosto de 2013, é forçoso o reconhecimento da 

prescrição.

10. Embargos de divergência providos.

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, conhecer dos embargos de divergência 

e dar-lhes provimento, nos termos do voto de Sr. Ministro Relator. Vencidos os 

Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Napoleão Nunes Maia 

Filho. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Gurgel de 

Faria e Herman Benjamin (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília (DF), 26 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 30.9.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de embargos de divergência 

interpostos pelo Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA contra 

acórdão prolatado pela Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

assim ementado (e-STJ, fl . 260):

Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Desapropriação indireta. 

Prazo prescricional. Ação de natureza real. Usucapião extraordinário. Súmula 

119/STJ. Prescrição vintenária. Código Civil de 2002. Art. 1.238, parágrafo único. 

Redução do prazo. Art. 2.028 do CC/2002. Regra de transição. Não cabimento. 

Prazo de 15 anos. Não ocorrência.
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1. O agravante alega que o prazo prescricional nas ações de desapropriação 

indireta foi reduzido para 10 anos.

2. A egrégia Primeira Turma deste STJ, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes 

Maia Filho, fi rmou o entendimento de que a redução do prazo de prescrição 

prevista o paragrafo único do art. 1.238 do CC/2002 não é aplicável ao Poder 

Público, sendo benefício exclusivo do particular para fi ns de usucapião.

3. Agravo interno não provido.

O embargante sustenta que o acórdão questionado divergiu do 

entendimento adotado pela Segunda Turma nos autos do AgInt no AREsp 

895.931/RS , cuja ementa segue abaixo transcrita:

Processual Civil e Administrativo. Desapropriação indireta. Prescrição. Direito 

real. Prescrição vintenária. Súmula 119/STJ. Código Civil de 2002. Art. 1.238, 

parágrafo único. Prescrição decenal. Redução do prazo. Regra de transição.

1. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a 

orientação de que “a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos” 

(Súmula 119/STJ).

2. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário 

para 10 (dez) anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de então, 

observar as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotando-o nas 

expropriatórias indiretas. Precedentes: REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013.

3. No caso dos autos, levando-se em conta que o apossamento ocorreu 

em 1.999 e que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do Código 

revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, 

incide o prazo decenal do atual Código, contado a partir de sua entrada em vigor 

(11/1/2003), conforme determinado no acórdão da origem.

4. Desse modo, tendo em vista que a ação foi proposta em 14.11.2011, antes do 

transcurso de 10 (dez) anos da vigência do novel Código Civil, não se confi gurou 

a prescrição.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 895.931/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

Afi rma que, enquanto no aresto embargado decidiu-se ser de 15 anos a 

prescrição nas ações indenizatórias por desapropriação indireta, no paradigma, 

fi xou-se o entendimento de 10 anos para o referido prazo prescricional.
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Decisão de admissibilidade às e-STJ, fl s. 273-274.

A embargada manifestou-se indicando não ter o acórdão paradigma 

transitado em julgado, por estar pendente o julgamento de aclaratórios. Por isso, 

não seriam admissíveis os presentes embargos (e-STJ, fl s. 280-285).

Parecer pelo provimento (e-STJ, fl s. 288-291).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Os embargos prosperam.

Preliminarmente, quanto à falta de trânsito em julgado do acórdão 

paradigma, a questão é irrelevante, conforme a jurisprudência:

Embargos de divergência em recurso especial. Administrativo. Servidores 

públicos municipais. Reajuste. Execução. Violação da coisa julgada.

1. O cabimento dos embargos de divergência independe do trânsito em 

julgado do acórdão paradigma.

[...]

4. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 585.392/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, julgado 

em 8/10/2008, DJe 7/11/2008)

Recurso especial. Menor hipossuficiente. Proteção. Legitimidade ativa do 

Ministério Público. Ação civil pública. Lei n. 7.853/89. Ausência de trânsito em 

julgado do acórdão paradigma. Divergência notória. Ausência de necessidade. 

Súmula 168/STJ.

1. Não obsta o conhecimento dos embargos de divergência, o fato de o 

acórdão paradigma ainda não ter transitado em julgado, uma vez que a função 

daqueles embargos é, tão-somente, defi nir qual das teses jurídicas confrontadas 

deve ser aplicada ao caso, sendo irrelevante, para tal, o trânsito em julgado do 

decisum embargado.

[...]

4. Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp 710.594/RS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal 

Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Seção, julgado em 14/5/2008, DJe 

6/10/2008)
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Agravo regimental nos embargos de divergência. Direito Processual Civil. CEF. 

COHAB. Construção de casas populares. Atraso no repasse de verbas oriundas do 

FGTS. Denunciação da lide. Pretensa incompetência da turma julgadora. Questão 

estranha aos limites do recurso aviado. Impugnação ao paradigma, porque não 

transitara em julgado. Irrelevância. Particularidades do julgado paradigmático 

que não foram consideradas no acórdão embargado. Ausência de similitude 

fático-processual. Dissídio indemonstrado. Embargos de divergência aos quais 

se nega seguimento. Decisão mantida em seus próprios termos. Incidência da 

Súmula n. 598 do STF. Agravo regimental desprovido.

1. Mantém-se incólume a constatação da ausência de similitude fático-

processual entre os julgados confrontados, notadamente, porque a essa exata 

questão foi objeto de análise do próprio acórdão embargado, que rechaçou a 

pretensa semelhança, erigindo particularidades do caso em apreço, para concluir 

de forma diversa do paradigma.

2. Nesse contexto, não se presta a via dos embargos de divergência a reexame 

desse pretenso dissídio, conforme é a essência do verbete sumular n. 598 do 

Supremo Tribunal Federal, litteris: “Nos embargos de divergência não servem 

como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-

la mas repelidos como não dissentes no julgamento do recurso extraordinário.” 

No mesmo sentido, dentre outros, os seguintes precedentes desta Corte: AgRg 

nos EREsp 1.142.908/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 

15/06/2011, DJe 21/11/2011; AgRg nos EREsp 1.001.432/SP, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 27/04/2011, DJe 10/05/2011; 

EREsp 261.587/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 01/02/2005; 

EREsp 287.679-SP, Terceira Seção, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ de 11/10/2004; EDcl 

no AgRg nos EREsp 421.746/RS, Corte Especial, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ de 

15/09/2003.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl nos EREsp 1.065.936/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, 

julgado em 19/2/2014, DJe 27/2/2014)

A divergência traçada nestes autos envolve a definição do prazo 

prescricional nas ações de indenização por desapropriação indireta.

No acórdão embargado, entendeu-se o seguinte: 

A egrégia Primeira Turma deste STJ, Rel. p/Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, fi rmou o entendimento de que a redução do prazo de prescrição prevista o 

paragrafo único do art. 1.238 do CC/2002 não é aplicável ao Poder Público, sendo 

benefício exclusivo do particular para fi ns de usucapião.

Já no paradigma da Segunda Turma, afi rmou-se:
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O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 

(dez) anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de então, observar as 

regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotando-o nas expropriatórias 

indiretas.

A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o 

entendimento fi rmado no aresto paradigma de que o prazo prescricional na 

hipótese de ação expropriatória por desapropriação indireta é decenal.

Justifi co.

O posicionamento exarado pela Primeira Turma tem origem em precedente 

de lavra do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do qual se extrai a seguinte 

razão de decidir (grifos acrescidos):

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo da usucapião 

extraordinária foi reduzido para 15 anos de acordo com art. 1.238, caput, podendo, 

ainda, para fi ns de aquisição imobiliária, ser minorado para 10 anos nos casos em 

que o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

[...]

Com efeito, o referido parág. único do mencionado dispositivo legal consagra, 

claramente, uma exceção, quando permite a minoração do prazo aquisitivo com 

a fi nalidade de privilegiar o direito constitucional à moradia (art. 6º da CF/88) e o 

princípio fundamental da República instituído no art. 1º, IV da CF/88.

Ressalte-se que o direito à moradia e a livre iniciativa são questões afetas ao 

particular e não ao Poder Público.

[...]

Veja-se que a egrégia 2ª Turma deu interpretação extensiva à exceção do parag. 

único, posto que ali, o Legislador Civil não contemplou a utilidade ou o interesse 

social, não sendo, portanto, possível ao intérprete fazê-lo, dadas as regras da 

hermenêutica, já citadas.

Ora, quer me parecer que a redação do dispositivo contém silêncio eloquente 

a impedir sua aplicação em benefício do Poder Público.

Entretanto, conforme é sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem 

de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, 

portanto, fi ca claro que a regra estabelecida no parágrafo único do art. 1.028 do 

CC/2002 busca resguardar especifi camente o particular.

Do mesmo modo, tem-se que produtivo é tudo aquilo que visa um ganho 

decorrente de uma atividade econômica para suprimento próprio ou de terceiros. 

Assim, não há como considerar que uma obra social ou assistencial executada pelo 

Poder Público tenha caráter produtivo.
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[...]

(REsp 1.300.702/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 

13/10/2016)

No paradigma, identifi cam-se as seguintes razões (grifos acrescidos):

[...] O Código Civil de 2002, contudo, reduziu o prazo do usucapião 

extraordinário para 15 anos (art. 1.238, caput) e previu a possibilidade de aplicação 

do prazo de 10 (dez anos) nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no 

imóvel sua moradia habitual, ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo:

[...]

Dessa forma, considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização 

de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública ou 

do interesse social, com fundamento no atual Código Civil, o prazo prescricional 

aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos).

(AgInt no AREsp 895.931/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

A divergência, portanto, depende da solução de três questões: i) só o 

particular pode ser considerado abrangido pelo conceito de possuidor ou 

também o Poder Público pode se enquadrar na previsão do dispositivo; ii) 

apenas a realização de obras ou serviços de caráter produtivo ensejam dita 

minoração ou o conceito se estende às obras públicas de caráter social ou útil 

à coletividade; iii) a redução do prazo disposta no Código Civil só atende aos 

interesses privados ligados à moradia e aos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa ou pode ser estendida para atendimento de situações coletivas com 

destinações de utilidade pública ou interesse social.

Para resolvê-las, é preciso, antes, uma contextualização dos institutos 

subjacentes à matéria.

Inicialmente, é necessário defi nir o conceito de desapropriação indireta. 

E, para tanto, parte-se da própria ideia de desapropriação. Trata-se, na 

desapropriação chamada direta, da modalidade mais drástica de intervenção 

estatal na propriedade privada, resultando na passagem compulsória, integral e 

defi nitiva do domínio ao ente público.

Na verdade, nem mesmo ocorre a transferência da propriedade: com o 

ato expropriatório, alcançado ao fi nal de procedimentos administrativos e, se 

necessário, judiciais, extingue-se a propriedade do particular, adquirindo-a a 
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Administração, de forma originária e livre de vícios e características anteriores, 

mediante justa indenização. Este último elemento a distingue, ainda, do confi sco.

Na desapropriação indireta, por sua vez, não se trata, a rigor, de 

desapropriação, mas de indenização por ato ilícito do Estado. A propósito:

[...] há quem denomine a referida demanda de ação de desapropriação indireta, 

mas essa denominação se nos afigura nitidamente imprópria. Na verdade, a 

desapropriação indireta é um fato administrativo e, como tal, constitui um dos 

elementos da causa de pedir na ação [...]

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. 

ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2012.)

A expressão desapropriação indireta foi criada pela jurisprudência pátria para 

caracterizar o estado de fato, decorrente de apossamento administrativo, no 

qual, por força da afetação do bem ao domínio público, só resta ao proprietário 

a indenização que receberia, caso o imóvel tivesse sido desapropriado 

mediante processo regular (desapropriação direta), sendo, neste caso, cabível 

a ação ordinária de indenização, que substitui, no caso, a inadequada ação de 

reivindicação.

(CRETELLA JR., José. Regime Jurídico da Desapropriação Indireta. In: 

MARTINS, Ives Gandra (org). Direito Contemporâneo: Estudos em Homenagem a 

Oscar Dias Correa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.)

Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento 

legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada 

por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no 

momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação 

pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois, os bens expropriados, uma 

vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação.

(DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 21. Ed. São Paulo: Atlas , 

2008)

Sua caracterização decorre, na verdade, de efetivo ato ilícito do Poder 

Público, que esbulha sem qualquer título ou autorização legítimos a propriedade 

do particular. Sequer existe, nessa situação, decreto declaratório de utilidade 

pública ou interesse social. Nesse sentido, a doutrina:

[...] a desapropriação chamada indireta nada mais é que um esbulho 

administrativo, diante do qual, com a afetação do imóvel ao interesse público, 

ao proprietário nada mais resta senão postular a indenização em juízo. A bem 

da verdade, o esbulho administrativo não é mais que um ato de força que 
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gera o direito de instalar-se, podendo o administrador público, a nosso ver, 

diante de eventual descompasso entre interesse público primário e interesse 

público secundário, caracterizada que estiver a prática de ato de improbidade 

administrativa, ser chamado à responsabilidade, dentre outras coisas, para 

indenizar a administração pública em ação regressiva. Tratando-se de um ato 

de força, ou de uma situação que se legitima diante do fato consumado, não 

se há de falar em uma fase declaratória, tampouco em uma fase executória. 

Diante do apossamento administrativo, ao proprietário esbulhado – e também 

ao simples possuidor –, à vista da prática de ilícito civil, caberá ingressar com a 

ação competente, pleiteando a reparação das perdas decorrentes da invasão 

perpetrada pelo poder público.

A princípio, o esbulho dá ao proprietário a possibilidade de valer-se dos 

interditos possessórios. Mas, como já se adiantou, uma vez consumado, com 

a afetação do bem ao domínio público, impossível se mostra a reintegração 

ou a reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização 

correspondente. Ressarcido que for o proprietário, a incorporação do bem ao 

patrimônio público somente se dará com o registro da sentença transitada em 

julgado no registro de imóveis.

(SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes. Desapropriação de bens imóveis. 

Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de 

Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo 

e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner 

Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2017)

Trata-se, em última análise, de prática inconstitucional, cuja solução haveria de 

ser a restituição do bem ao particular, acompanhada da indenização por perdas e 

danos, e a punição draconiana para os responsáveis pela ilicitude.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. rev. atual. 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

A teoria da desapropriação indireta vem sendo construída na França desde 

o início do século retrasado, e consiste na hipótese em que o Poder Público, sob 

o fundamento do princípio da intangibilidade da obra pública e supremacia 

do interesse público, adentra em imóvel particular, incorporando-o ao seu 

patrimônio, inobservando o devido processo legal da desapropriação. 

Trata-se, portanto, de ato ilícito praticado pela Administração Pública.

No conceito de José dos Santos (2007, p. 740), é um “fato administrativo pelo 

qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos 

da declaração e da indenização prévia”. Preceitua Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2006, p. 837) que o termo desapropriação indireta é “designação dada 

ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder público, 
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com sua conseqüente integração no patrimônio público, sem obediência às 

formalidades e cautelas do procedimento expropriatório”.

Sustenta, ainda, Kiyoshi Harada (2006. p. 172) que “a chamada desapropriação 

indireta não chega a ser um instituto de direito por ser um mero instrumento 

processual para forçar o Poder Público a indenizar o ato ilícito, representado pelo 

desapossamento da propriedade particular, sem o devido processo legal, que é a 

desapropriação”.

Consideremos, por fi m, a opinião de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 

194) para quem a desapropriação indireta “é a que processa sem observância do 

procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho [...]”.

Entendem outros autores, tal como Maria Sylvia, que a chamada 

desapropriação indireta é um verdadeiro esbulho possessório, e o fazem visto que 

o Estado suprime a posse do bem de seu verdadeiro dono sem respeitar, sequer, 

os ditames constitucionais previstos. Não se retira a propriedade do bem, visto 

que esta só será suprimida após o pagamento da indenização devida.

A desapropriação indireta caracteriza-se como desapropriação ao avesso, vez 

que nesta, ao contrário do que ocorre nas ações por desapropriação ordinária, 

o administrado-expropriado é quem ajuizará em desfavor do expropriante ação, 

objetivando o pagamento de indenização e conseqüente transferência do imóvel 

ao Poder Público.

Ajuizará o interessado ação de indenização por desapropriação indireta, 

pois, na maioria das vezes, quando do apossamento do imóvel, a Administração 

Pública inicia imediatamente a implementação dos fi ns a que se destina o ato de 

se apossar administrativamente, impossibilitando, desta forma, que se requeira a 

execução in natura, ou seja, a reivindicação do imóvel.

Uma vez verifi cada a incorporação do bem à fi nalidade pública a ele atribuída, 

não mais caberão as ações possessória e reivindicatória, restando ao administrado 

buscar a indenização correspondente às perdas e danos correlatos.

Justifica-se a solução da lide em perdas e danos pautada no art. 35 do 

Decreto-Lei n. 3.365/41, reconhecidamente a lei geral das desapropriações, a qual 

prescreve que os bens expropriados, uma vez incorporados a Fazenda Pública, 

não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do 

processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á 

em perdas e danos.

(PRATES, Laura Spyer. Desapropriação indireta: direito e realidade. Revista 

Brasileira de Direito Municipal, Belo Horizonte, v. 9, n. 29, jul. 2008.)

Diante da irreversibilidade de dita situação fática, em decorrência das 

inovações estabelecidas pela Administração a partir do apossamento, criou-

se jurisprudencialmente o conceito de desapropriação indireta, a fi m de se 
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resguardar os direitos sobre propriedades imóveis, que estariam ainda mais 

prejudicados caso aplicadas as regras das indenizações ordinárias contra a 

Fazenda.

A irreversibilidade e a perda total do domínio são, portanto, requisitos 

indispensáveis para confi guração da desapropriação indireta. Se o esbulho não 

é irreversível, a propriedade, em tese, deveria ser devolvida ao particular, sem 

prejuízo de indenização pela ocupação temporária; se não há a perda total do 

domínio, pode haver outras hipóteses de intervenção na propriedade, como a 

limitação administrativa ou a servidão.

De toda sorte, tratando-se de desapropriação indireta, a jurisprudência 

decidiu pela aplicação do regime das ações reais para as hipóteses:

Preconizada em nosso ordenamento jurídico pátrio, as ações pessoais são 

verifi cadas em casos de proposituras cujo objeto pedido é o condenatório e de 

natureza de reparação de danos. Data máxima venia, tal preceito resta, via de 

regra, superado no que tange a situação em tela, haja vista que as particularidades 

específi cas do litígio suscitado em juízo no caso de uma desapropriação indireta, 

no qual seu pedido principal é o indenizatório fundado na perda da propriedade, 

a melhor doutrina e jurisprudência são unânimes, trata-se de uma ação fundada 

em direitos reais, dela emanando todas as peculiaridades próprias desse tipo 

especial de ação.

(BARROS, Gabriel; RODRIGUES, Igor; MOTTA, Rodrigo. Desapropriação indireta. 

Revista Síntese: Direito Administrativo, São Paulo, v. 9, n. 102, p. 9-20, jun. 

2014.)

Assim, na verdade, tratam essas hipóteses de ações indenizatórias por 

desapropriação indireta, fato jurídico consistente na ocupação ilegal e irreversível 

do bem imóvel do particular pela Administração.

Diante dessa situação, a jurisprudência e a lei buscaram definir sua 

natureza, se de caráter pessoal ou real. Confi ra-se:

[...] existe uma diferença entre o prazo de prescrição das ações pessoais contra 

o Estado, no qual seria aplicável o Decreto n. 20.910/32, e aquele das ações reais, 

dentre as quais se incluem as ações da chamada “desapropriação indireta” o que, 

aliás, é um equívoco terminológico. É que se o termo “desapropriação” implica, 

de acordo com a CF/88, artigo 5º, inciso XXIV, a “justa e prévia indenização em 

dinheiro”, então falar-se de “desapropriação indireta”, quando o Estado invade 

propriedade alheia sem justo título e sem promover nenhuma reparação, é 

algo absolutamente impróprio. É por essa razão que preferimos nos referir a 

essa hipótese como apossamento administrativo. Pois bem. De acordo com a 
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jurisprudência pacífi ca do STF, antes da entrada em vigor do novo Código Civil, às 

ações reais não se aplica a prescrição quinquenal (vide Recursos Extraordinários 

n. 47.584, 56.705, 57.966, 64.809 e 73.683, entre outros). Isso porque, caso 

contrário, estar-se-ia prevendo uma espécie de usucapião em favor do Estado 

de tempo brevíssimo, o que tornaria tal instituto em confl ito com os princípios 

constitucionais do direito à propriedade e da razoabilidade.

[...]

Aqui, ao contrário do prazo de reparação por ilícito, estamos frente a uma 

verdadeira e autêntica lacuna legislativa que não deixa outra solução ao 

intérprete a não ser usar do expediente analógico para verificar no sistema 

se existe disciplina similar em alguma lei, que possa ser de fonte de normas 

administrativas.

E consideramos não haver dúvida de que a disciplina a respeito na lei civil é a 

única que poderia ser aproveitada para esse fi m.

[...]

Já nos casos em que o apossamento resulte em realização de obra de qualquer 

natureza, consideramos que, nesse caso preciso, o prazo de prescrição aquisitiva 

será o do parágrafo único do artigo 1.238 do CC/2003, visto que essa se caracteriza 

como “obras ou serviços de caráter produtivo”, que a lei civil entende como 

justifi cadores da mitigação do prazo. Essa também é a conclusão a que chega 

Marçal Justen Filho ao aduzir que “em princípio, o apossamento administrativo de 

um bem imóvel privado por parte do Estado poderá ser reconduzido à disciplina 

do artigo 1.238, parág. único, do Código Civil, sempre que o imóvel houver sido 

efetivamente aplicado à satisfação de necessidades coletivas”.

(GOMES, Mário Soares Caymmi. O novo Código Civil e os prazos de 

prescrição administrativa em caso de responsabilidade do Esatdo e de 

apossamento administrativo. Revista de Direito Administrativo e Constitucional. 

Belo Horizonte, ano 11, n. 46, out/dez 2011.

Classicamente, predominou o entendimento da chamada prescrição 

vintenária, isto é, ocorreria a prescrição somente após transcorrido o prazo de 

20 anos. Este interregno restava transcrito no art. 550 do antigo Código Civil 

de 1916 como regra jurídica para a aquisição do domínio por usucapião. Tal 

posicionamento restou, inclusive, consagrado pelo eg. Superior Tribunal de 

Justiça em sua Súmula n. 119, que preconiza: “A ação de desapropriação indireta 

prescreve em vinte anos”.

Com a edição do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações 

por utilidade pública, o tópico foi disciplinado de forma específi ca.

Entretanto, a sua modalidade indireta somente foi contemplada com 

alterações posteriores, mais especifi camente as Medidas Provisórias n. 2.027-

40, de 2000, e 2.183-56, de 2001, que introduziu e alterou, respectivamente, o 

parágrafo único do art. 10 da referida norma jurídica.
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Com a sua redação inicial, o dispositivo supramencionado trouxe à baila 

a já conhecida prescrição quinquenal (5 anos) aplicável à Fazenda Pública, 

inclusive preconizada pelo Decreto n. 20.910/1932 e Decreto-Lei n. 4.597/1942 

para os casos de ações tutelares de direitos pessoais de terceiros, como é o 

caso da indenizatória. Como consequência, a mens legis teve como pretensão 

a caracterização da ação de desapropriação indireta como de natureza 

pessoal, afastando o atributo de uma propositura de ordem real consagrada 

jurisprudencialmente e pela doutrina.

Em que pese a sustentação legiferante de que era razoável à ofensa ao direito 

de propriedade pelo estabelecimento do aludido prazo, o STF suspendeu, 

liminarmente, a produção dos efeitos jurídicos do dispositivo em tela, retomando 

a concepção prévia abalizada no instituto do usucapião de bens imóveis. A 

decisão da Suprema Corte tomou como base jurídica a ofensa direta à garantia 

constitucional de justa e prévia indenização em dinheiro preconizada pelo art. 5º, 

XXIV, da CRFB/1988.

Em seguida, o referido parágrafo sofreu alteração passando a vigorar com 

o seguinte texto: “Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de 

propor ação que vise à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder 

Público”. A contrario sensu, fi xou o STF que restaram excluídas desta regra tanto 

a desapropriação indireta como o apossamento administrativo, uma vez que 

difere-se o termo restrição de supressão, sendo estas formas de retirada total 

da propriedade. Destarte, estão abarcados por este dispositivo modifi cado os 

institutos das requisições e servidões administrativas, das ocupações temporárias 

e outros do gênero; ou seja, é aplicado o prazo prescrição quinquenal.

(BARROS, Gabriel; RODRIGUES, Igor; MOTTA, Rodrigo. Desapropriação indireta. 

Revista Síntese: Direito Administrativo, São Paulo, v. 9, n. 102, p. 9-20, jun. 

2014.)

As razões para esse entendimento são bem postas em acórdão do antigo 

Tribunal Federal de Recursos transcrito em precedente desta Corte que ensejou 

a edição da Súmula 119/STJ:

Desapropriação indireta. Prescrição. Inocorrência, no caso.

I - Enquanto o proprietário do imóvel não perder a propriedade por força 

do usucapião que favoreça o expropriante, sobrevive o direito a indenização, 

podendo a ação ser ajuizada no prazo da reivindicação.

[...]

III - Apelação desprovida.

(AC 158.762/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ de 20/2/89)
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Isto é, passou-se a considerar o direito indenizatório prescrito a partir da 

data em que a Administração seria favorecida pela ocorrência de usucapião. 

Além do benefício quanto ao prazo prescricional (seja de 10 ou de 15 anos) em 

relação ao das ações pessoais (3 ou 5 anos, a depender da doutrina), ao se adotar o 

rito judicial das expropriatórias nessa modalidade peculiar de ação indenizatória 

tem-se, por exemplo, a incidência de juros compensatórios desde o esbulho e 

não desde a citação. Outro benefício, ou não prejuízo, ao particular, é que a base 

de cálculo dessas parcelas corresponderá a integralidade da condenação fi nal, 

sem o desconto, próprio das desapropriações diretas, relativamente ao valor 

ofertado, pelo simples fato de inexistir oferta nessas hipóteses.

A indenização, portanto, apóia-se no art. 35 do Decreto-Lei 3.365/1941, 

que remete àasolução de quaisquer prejuízos, após a incorporação do bem à 

Fazenda, ainda que decorrentes de nulidades no processo expropriatório, à 

apuração de perdas e danos em ação própria.

Ultrapassada essa contextualização, resta a questão da aplicabilidade do 

parágrafo único ou do caput do art. 1.238 do Código Civil/2002 às hipóteses de 

desapropriação indireta.

Segundo a norma:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de 

título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Voltemos ao primeiro dos fundamentos do entendimento da Primeira 

Turma para afastar a incidência do normativo. Caso o Poder Público não possa 

ser considerado posseiro para fi ns do parágrafo único, tampouco poderia sê-lo 

para fi ns do caput. Se o parágrafo trata de “possuidor”, o caput fala em “aquele 

que [...] possuir como seu”. A distinção, portanto, é descabida.

Para os dois fundamentos restantes é necessário considerar que tais 

dispositivos foram destinados especifi camente à regulação do Direito Civil. 

Sua adoção como parâmetro no Direito Administrativo, na equiparação da 

usucapião à desapropriação indireta, ocorre por força da jurisprudência. Assim, 

a transposição dos conceitos deve ser feita de forma temperada, à luz dos 

respectivos contextos.
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Nesse passo, o segundo fundamento - de que somente os posseiros 

privados que efetivassem obras com caráter produtivo poderiam ser benefi ciados 

pelo prazo minorado e que as obras do Poder Público não podem ter caráter 

produtivo - não subsiste.

A doutrina entende a minoração do prazo prescricional como uma 

premiação à posse útil. Confi ra-se:

A usucapião é um instituto de antiquíssima existência nos sistemas jurídicos 

de fi liação romano-germânica, como é o caso brasileiro. Figurava já no Código 

Civil de 1916, porém com um perfi l mais aproximado ao da prescrição, uma vez 

que era entendido como a perda de um direito resultante de seu não-exercício 

prolongado, nos prazos fi xados pela lei. Enquanto no Direito das Obrigações a 

prescrição atingia o crédito, no campo dos Direitos Reais a prescrição atingia a 

propriedade, acarretando a sua perda para o proprietário, e a sua aquisição, a 

título originário, pelo possuidor.

[...]

No entanto, o Código de 2002 inova ao caminhar na direção dos modelos 

especiais (rural e urbano) de usucapião, incorporando algo do “espírito” destes, e 

se afastando um pouco de sua característica de prescrição aquisitiva.

[...]

No caput dos dois artigos acima transcritos encontramos as formas tradicionais 

de usucapião, o extraordinário e o ordinário, respectivamente. Já no parágrafo 

único dos dois artigos surgem duas novas possibilidades de usucapião, resultantes 

da combinação de requisitos das formas clássicas com as ditas “especiais”. Vale 

dizer, a usucapião extraordinária se consuma em quinze anos; porém, se o 

possuidor-usucapiente utilizar o imóvel para fi ns de moradia, ou nele introduziu 

melhorias, este prazo reduz-se a dez anos. Algo praticamente idêntico ocorre com 

a usucapião ordinária, sendo que nesse caso o lapso de tempo necessário cai de 

dez para cinco anos, ou seja, o mesmo período de tempo necessário a usucapião 

urbana ou rural. Em suma, o legislador premiou a posse útil do imóvel, daquele 

que demonstra possuí-lo a fim de preencher uma necessidade habitacional, 

reduzindo o tempo necessário para a consumação da usucapião.

MAGALHÃES, Alex Ferreira. A importância do Código Civil para a política de 

regularização fundiária. Revista de Direito Imobiliário: RDI, v. 31, n. 65, jul./dez. 

2008.

Assim, as obras públicas, ainda que sem “caráter produtivo”, dão ao bem 

evidente posse útil, seja pela implementação de equipamentos públicos, seja pela 

destinação a fi ns sociais. Ainda nesse ponto, é preciso considerar que há obras 

públicas plenamente conceituáveis como de caráter produtivo, como é o caso, por 
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exemplo, de quaisquer melhorias relacionadas à infraestrutura de transportes. 

Não por acaso, muito do chamado “Custo Brasil” é atribuído às defi ciências do 

país nesse quesito, componente inafastável dos fatores de produção.

É nesse contexto que deve ser interpretada a norma, redigida 

estritamente para dispor sobre Direito Privado, quando aplicada para o Direito 

Administrativo, também quando se analisa a questão da destinação prevista no 

Código Civil à moradia e ao trabalho.

Evidentemente, ao tratar de situações de direito privado, não poderia o 

Código Civil dispor especifi camente sobre a destinação para utilidade pública 

ou interesse social. Como já dito, o Código não pretendia regular matéria 

afeta à desapropriação indireta, que, destaque-se, sequer é positivada nas leis 

administrativas.

Entretanto, o Código deixou clara sua pretensão de privilegiar a exploração 

com sentido social e coletivo da propriedade em detrimento daquele que apenas 

a mantém formalmente, embora abandonada na prática. Tais elementos – 

moradia e trabalho – são ligados a direitos sociais e coletivos. No campo das 

normas expropriatórias, podem perfeitamente ser encampados pelos conceitos 

de utilidade pública e interesse social.

Observe-se que, no caso da usucapião, o benefício coletivo é alcançado de 

forma mediata, pela concessão da propriedade ao posseiro que lhe dá destinação 

econômica ou nele habita. No caso da desapropriação indireta, esse benefício 

coletivo é imediatamente alcançado pela destinação do bem a um interesse 

público ou social, consubstanciado na obra estatal ali desenvolvida.

Foi isso, parece-me, o que se buscou prever no Código Civil: atualizar 

o direito de propriedade, a fi m de conformá-lo às exigências constitucionais 

de atendimento à função social do bem. Extrai-se da Exposição de Motivos 

do Código Civil/2002 claramente uma busca de ponderação entre o interesse 

privado do titular da propriedade abandonada e o interesse coletivo de que esse 

bem seja destinado a prover um benefício social:

A atualização do Direito das Coisas não é assunto opcional, em termos de mera 

perfectibilidade teórica, mas sim imperativo de ordem social e econômica, que 

decorre do novo conceito constitucional de propriedade e da função que a esta se 

atribui na sociedade hodierna. Por essa razão, o Anteprojeto, tanto sob o ponto de 

vista técnico, quanto pelo conteúdo de seus preceitos, inspira-se na compreensão 

solidária dos valores individuais e coletivos, que, longe de se confl itarem, devem 

se completar e se dinamizar reciprocamente, correspondendo, assim, ao 
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desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como às exigências da Ciência 

Jurídica contemporânea. Bastará, nesse sentido, atentar para o que o Anteprojeto 

dispõe sobre o exercício do direito de propriedade; o usucapião; os direitos 

de vizinhança, ou os limites traçados aos direitos dos credores hipotecários 

ou pignoratíceos, para verificar-se como é possível satisfazer aos superiores 

interesses coletivos com salvaguarda dos direitos individuais.

[...]

c) O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicando 

consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco 

anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em 

conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse 

social e econômico relevante. Nesse caso o juiz fi xará a justa indenização devida ao 

proprietário.

Pago o preço, valerá a sentença como título para transcrição do imóvel em 

nome dos possuidores. Trata-se, como se vê, de inovação do mais alto alcance, 

inspirada no sentido social do direito de propriedade, implicando não só novo 

conceito desta, mas também novo conceito de posse, que se poderia qualificar 

como sendo de posse-trabalho, expressão pela primeira vez por mim empregada, 

em 1943, em parecer sobre projeto de decreto-lei relativo às terras devolutas do 

Estado de São Paulo, quando membro de seu “Conselho Administrativo”.

Na realidade, a lei deve outorgar especial proteção à posse que se traduz em 

trabalho criador, quer este se corporifi que na construção de uma residência, quer se 

concretize em investimentos de caráter produtivo ou cultural. Não há como situar no 

mesmo plano a posse, como simples poder manifestado sobre uma coisa, “como se” 

fora atividade do proprietário, com a “posse qualifi cada”, enriquecida pelos valores 

do trabalho. Este conceito fundante de “posse-trabalho” justifi ca e legitima que, ao 

invés de reaver a coisa, dada a relevância dos interesse sociais em jogo, o titular da 

propriedade reinvindicanda receba, em dinheiro, o seu pleno e justo valor, tal como 

determina a Constituição.

[...]

d) As mesmas razões determinantes do dispositivo supra mencionado levaram 

a Comissão a reduzir para quinze anos o usucapião extraordinário se, durante esse 

tempo, o possuidor, houver pago os impostos relativos ao prédio, construindo 

no mesmo a sua morada ou realizando obras ou serviços de caráter produtivo. 

Pareceu mais conforme aos ditames sociais situar o problema em termos de “posse 

trabalho”, que se manifesta através de obras e serviços realizados pelo possuidor. [...]

(Exposição de Motivos - Código Civil/2002, grifos acrescidos)

O direito do particular à propriedade, assim, está resguardado pela 

indenização, e o do coletivo, pela destinação do bem abandonado por uma 

década àquele que efetivamente o explora. Equaliza-se, assim, entre os interesses 

privado e coletivo, a função social da propriedade.
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Além disso, é de se considerar que a ostensividade da intervenção, como 

exteriorização da intenção da posse do bem alheio, é potencialmente maior 

quando realizada pelo Poder Público. Uma obra pública, por mais sutil, deixará 

marcas na vizinhança, será tratada pela mídia, enfi m, trará repercussão no meio 

social inegavelmente maior que a promovida pelo particular. Assim, também 

em um sentido pragmático, é razoável estender a incidência não só do caput 

da norma sobre usucapião mas também de seu parágrafo único às hipóteses de 

desapropriação indireta.

Assim, nessa perspectiva pragmática, caso adotado o entendimento do 

acórdão embargado, se o proprietário se deparasse com uma barraca ocupando 

seu terreno para moradia individual, teria 10 anos para reclamá-lo; diante de 

um viaduto de muitas faixas erigido sobre ele, 15 anos. A desproporcionalidade 

parece-me evidente.

Quanto ao fundamento adotado pela Segunda Turma, de que há presunção 

de desenvolvimento de obra ou implantação de serviço público quando ocorre 

a desapropriação indireta, entendo que merece uma única complementação: a 

presunção é relativa, podendo haver hipóteses em que, diante do caso concreto, 

seja justifi cável o reconhecimento de desapropriação indireta sem que tenha 

sido desenvolvida uma obra ou implantado um serviço público no local, caso em 

que, excepcionalmente, o prazo prescricional será de 15 anos.

Em conclusão: por se presumir a realização de obra ou serviço público, 

em regra, o prazo prescricional para as ações indenizatórias por desapropriação 

indireta é de 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002. Tal presunção, porém, é relativa, podendo ser afastada diante de 

casos em que, apesar de se fazer necessário o reconhecimento da desapropriação 

indireta, comprova-se a inexistência de obras ou serviços públicos no local, 

hipótese em que o prazo será de 15 anos, conforme o caput do dispositivo 

supracitado.

No caso concreto, extrai-se do acórdão da origem tratar-se de 

desapropriação indireta decorrente de construção de rodovia, circunstância em 

que, à luz da fundamentação, aplica-se o prazo de prescrição decenal.

Dita obra foi realizada em 1976, mas interrompeu-se a prescrição em 1994, 

com a edição de decreto declaratório de utilidade pública sobre a área. Dessa 

data até a de entrada em vigor do Código Civil de 2002 transcorreu menos 

da metade do prazo prescricional do Código anterior, de 20 anos, devendo ser 

considerada a regra de transição. Nessa hipótese, o termo inicial será 11/1/2003, 
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esvaindo-se o prazo em dez anos a partir dessa data. Tendo a presente ação sido 

ajuizada em agosto de 2013, é forçoso o reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Sobre o tema referente ao prazo prescricional 

incidente nas ações de desapropriação indireta, quando propostas após a entrada 

em vigor do Código Civil de 2002, é nítida a divergência de entendimentos no 

âmbito da Primeira Seção.

A Primeira Turma apreciou a questão, originalmente, no julgamento do 

REsp 1.300.702/SC, em que prevaleceu o entendimento manifestado pelo 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, segundo o qual o prazo prescricional 

seria o previsto no caput do art. 1.238 do CC/2002, ou seja, quinze anos.

Nessa ocasião, em pedido de vista, acompanhei a divergência inaugurada, 

apesar dos relevantes fundamentos apresentados pelo relator, Ministro Benedito 

Gonçalves, e do entendimento já manifestado pela Segunda Turma, quando 

apreciou o REsp 1.300.442/SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Para tanto, adotei as seguintes razões de decidir:

Realmente, a prescrição para o ajuizamento da ação de desapropriação 

indireta era vintenária, nos termos da Súmula 119/STJ, em face da natureza real 

da pretensão, sendo aplicável o preconizado no art. 550 do CC/16, que regulava a 

aquisição do domínio por usucapião extraordinário.

Com a entrada em vigor do novo Código Civil, em 11.1.2003, tal prazo foi 

reduzido, passando a questão a ser regida pelo art. 1.238, assim redigido:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez 

anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, 

ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
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Como é possível perceber do texto transcrito, nos casos em que o possuidor 

do imóvel tenha ali sua moradia habitual, ou realizou obras ou serviços de caráter 

produtivo, o prazo é de dez anos, fi cando elastecido para 15 anos nos demais 

casos.

Diante da regra estabelecida, a Segunda Turma desta Corte já teve ensejo 

de afirmar que, “considerando que a desapropriação indireta pressupõe a 

realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade 

pública ou do interesse social, com fundamento no atual Código Civil, o prazo 

prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)” 

(REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

18/06/2013, DJe 26/06/2013).

O voto apresentado pelo ilustre Relator, Ministro Benedito Gonçalves, segue 

essa mesma respeitável linha de compreensão.

Entretanto, tenho que a exceção trazida no parágrafo único do art. 1.238 do 

CC/2002 não pode reger o pleito indenizatório decorrente do prejuízo causado 

pelo Poder Público, quando promove o ilícito apossamento de imóvel particular, 

mesmo que o propósito seja a satisfação de necessidades coletivas.

Como bem ressaltou o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o legislador teve 

por bem reduzir o prazo do usucapião para dez anos com o objetivo de proteger 

o possuidor que estabelece sua moradia habitual no imóvel, ou que nele tenha 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Esse encurtamento do prazo, orientado a benefi ciar o exercente da posse sobre 

a área usucapienda, dirige-se exclusivamente ao particular, não podendo ser 

estendida a mesma benesse para a Administração Pública que, na desapropriação 

indireta, age de forma ilegal e abusiva, promovendo o arrebatamento do bem à 

míngua do pagamento da prévia e justa indenização, como exigido pelo art. 5º, 

XXIV, da Constituição Federal.

Adequado, pois, que se continue a guardar simetria com o maior prazo então 

positivado ao tempo do Código Beviláqua (20 anos, cf. art. 550, observado na 

Súmula 119/STJ), que vem agora refl etido no art. 1.238, caput, do Código Reale, 

sempre considerada a natureza real da ação expropriatória, inclusive na sua 

modalidade indireta, consoante longeva jurisprudência (a tanto, menciono, 

ilustrativamente, os Emb. de Div. no Recurso Extraordinário 63.833/ES, Rel. Ministro 

Eloy da Rocha, Tribunal Pleno, j. 18/5/1972, RTJ 61/384; mais recentemente, no 

STJ, AgRg no Ag 1.220.426/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

DJe 27/5/2011).

Assim, pedindo vênia aos doutos Pares que me antecederam, voto por negar 

provimento aos embargos de divergência, por compreender que a pretensão 

indenizatória veiculada na desapropriação indireta prescreve em 15 anos, nos 

termos do caput do art. 1.238 do CC/2002.

É como voto.
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VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Desapropriação indireta. Prescrição. 

Art. 550 do Código Civil de 1916. Súmula 119 do Superior Tribunal 

de Justiça. Aplicação dos arts. 1.238, parágrafo único, e 2.028 do 

Código Civil de 2002. Prazo decenal. Embargos de divergência 

providos.

1. Trata-se de Embargos de Divergência em Recurso Especial 

nos quais se dispôs que a redução do prazo prescricional prevista no 

parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil não seria aplicável ao 

Poder Público, sendo benefício exclusivo do particular para fi ns de 

usucapião.

2. A parte recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência 

jurisprudencial, pois o acórdão paradigma aplicou o prazo decenal 

previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

3. Com efeito, na vigência do Código Civil de 1916, o STJ 

firmou a orientação de que “a ação de desapropriação indireta 

prescreve em 20 anos” (Súmula 119/STJ). Partiu-se da premissa de 

que a ação expropriatória indireta possui natureza real e, enquanto 

não transcorrido o prazo para aquisição da propriedade por usucapião, 

subsistiria a pretensão de reivindicar o correspondente preço do bem 

objeto do apossamento administrativo.

4. Para a jurisprudência do STJ, as razões para a fi xação do 

prazo prescricional no tocante à ação de desapropriação indireta 

permanecem válidas. O Código Civil de 2002, contudo, reduziu o 

prazo do usucapião extraordinário para 15 anos (art. 1.238, caput) 

e previu a possibilidade de aplicação do prazo de 10 (dez anos) 

nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua 

moradia habitual, ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

Considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de 

obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade 

pública ou do interesse social, com fundamento no atual Código Civil, 

o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser 

de 10 (dez anos).

5. Entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, 

como já exarado pela Corte Especial (AgInt nos EAREsp 815.431/

RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).
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6. Observa-se do acórdão proferido na origem que a área foi 

declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual 4.471, de 13 de 

maio de 1994. Até o início da vigência do Código Civil de 2002, em 

janeiro de 2013, não havia transcorrido os vinte anos da legislação 

pretérita, nos termos da Súmula 119 do STJ e do art. 550 do antigo 

diploma. Incide, pois, o prazo de dez anos previsto no art. 1.238, 

parágrafo único, do atual Código Civil.

7. O objeto dos presentes Embargos de Divergência não cuida do 

dies a quo ou das modalidades de interrupção da prescrição, limitado 

que está à duração do prazo em si mesmo.

8. Embargos de Divergência providos, em concordância com o 

Ministro Relator.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Embargos de Divergência 

interpostos contra acórdão da Primeira Turma do STJ, que recebeu a seguinte 

ementa:

Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Desapropriação indireta. 

Prazo prescricional. Ação de natureza real. Usucapião extraordinário. Súmula 

119/STJ. Prescrição vintenária. Código Civil de 2002. Art. 1.238, parágrafo único. 

Redução do prazo. Art. 2.028 do CC/2002. Regra de transição. Não cabimento. 

Prazo de 15 anos. Não ocorrência.

1. O agravante alega que o prazo prescricional nas ações de desapropriação 

indireta foi reduzido para 10 anos.

2. A egrégia Primeira Turma deste STJ, Rel. p/Acórdão Min. Napoleão Nunes 

Maia Filho, fi rmou o entendimento de que a redução do prazo de prescrição 

prevista o paragrafo único do art. 1.238 do CC/2002 não é aplicável ao Poder 

Público, sendo benefício exclusivo do particular para fi ns de usucapião.

3. Agravo interno não provido.

Não houve Embargos de Declaração.

O recorrente narra que o Tribunal de origem reconheceu a prescrição 

decenal na Ação de Desapropriação Indireta e que o STJ adotou o entendimento 

da prescrição quinzenal. Adota, como paradigma, o decidido no AgInt no 

AREsp 895.931/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

8/11/2016, que, aplicando a regra de transição do Código Civil, afastou a 

prescrição.
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O Ministro Og Fernandes apresentou voto dando provimento aos 

Embargos de Divergência. Pedi vista dos autos para estudo mais aprofundado.

É o relatório.

Passo a decidir.

Assim dispõe o art. 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de 

título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos 

se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Em Recurso Especial, a Primeira Turma dispôs que a redução do prazo 

prescricional prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil não 

seria aplicável ao Poder Público, sendo benefício exclusivo do particular para fi ns 

de usucapião. O voto condutor do Recurso Especial explicitou não se empregar 

o redutor do parágrafo único do mencionado art. 1.238, como demonstra o 

seguinte excerto:

No caso dos autos, e considerando que a contagem do prazo prescricional 

somente se inicia a partir da entrada em vigor do Código Civil, dadas as regras de 

ou seja, 11.1.2003, uma vez, que a reparação oriunda de desapropriação indireta 

prescreve em 15 anos, conforme vem entendendo este STJ, não se podendo 

aplicar o redutor do parág. único do art. 1.238 do CC, que faria reduzi-lo para 10 

anos, não ocorreu a prescrição visto que a ação foi proposta em 22/08/2013.

A parte recorrente, contudo, logrou êxito em demonstrar a divergência 

jurisprudencial, pois o acórdão paradigma aplicou o prazo decenal previsto no 

art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Esse entendimento, inclusive, é 

o prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte 

julgado da Corte Especial:

Direito Civil. Agravo interno nos embargos de divergência em agravo em 

recurso especial. Ausência de similitude fática entre os arestos em confronto. 

Súmula 168 do STJ. Agravo interno não provido.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de 

indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da ausência de 

similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma e incidência 

da súmula 168 do STJ.
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II - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão 

embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio 

jurisprudencial supostamente alegado pela parte.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fi rmou no sentido de que, 

‘considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo 

Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com 

base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas 

passou a ser de 10 (dez anos)’, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código 

Civil de 2002. Precedentes.

IV - Incidência, in casu, da súmula 168/STJ, que preconiza não caber ‘embargos 

de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido 

do acórdão embargado’.

Agravo Interno não provido 

(AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 

27/10/2017).

Com efeito, na vigência do Código Civil de 1916, o STJ fi rmou a orientação 

de que “a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos” (Súmula 119/

STJ). Partiu-se da premissa de que a ação expropriatória indireta possui natureza 

real e, enquanto não transcorrido o prazo para aquisição da propriedade por 

usucapião, subsistiria a pretensão de reivindicar o correspondente preço do bem 

objeto do apossamento administrativo.

As razões para a fi xação do prazo prescricional no tocante à ação de 

desapropriação indireta permanecem válidas. O Código Civil de 2002, contudo, 

reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 15 anos (art. 1.238, caput) e 

previu a possibilidade de aplicação do prazo de 10 (dez anos) nos casos em que 

o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou realizado 

obras ou serviços de caráter produtivo.

Dessa forma, considerando que a desapropriação indireta pressupõe a 

realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade 

pública ou do interesse social, com fundamento no atual Código Civil, o prazo 

prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos).

Observa-se do acórdão proferido na origem que a área foi declarada de 

utilidade pública pelo Decreto Estadual 4.471, de 13 de maio de 1994. Até 

o início da vigência do Código Civil de 2002, em janeiro de 2013, não havia 

transcorrido os vinte anos da legislação pretérita, nos termos da Súmula 119 do 

STJ e do art. 550 do antigo diploma. Incide, pois, o prazo de dez anos previsto 

no art. 1.238, parágrafo único, do atual Código Civil.
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Observo que o objeto dos presentes Embargos de Divergência não cuida 

do dies a quo ou das modalidades de interrupção da prescrição, limitado que está 

à duração do prazo em si mesmo.

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 2013, antes do transcurso 

de 10 (dez) anos da vigência do novel Código Civil, não se configurou a 

prescrição.

Na linha de todo o exposto:

Administrativo e Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso 

especial. Desapropriação indireta. Prazo prescricional. Art. 1.238, parágrafo 

único, c/c art. 2.028 do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ. Agravo interno 

improvido.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 24/04/2018, que, por sua 

vez, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve 

sentença que afastara a prescrição, sob o argumento de que “aplica-se, ao caso 

sub judice, o prazo de 10 (dez) anos, após o dia 11 de janeiro de 2003 e, por 

conseguinte, a prescrição ocorreria no dia 11 de janeiro de 2013. Como a ação foi 

ajuizada antes (03/2/2011), evidenciada a tempestividade do pleito autoral”.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “considerando 

que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público 

ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no 

atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas 

passou a ser de 10 (dez anos)”, observada a regra de transição do art. 2.028 do 

Código Civil de 2002 (STJ, AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 11/02/2016). Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 

815.431/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 27/10/2017; REsp 

1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 13/03/2018.

IV. O STJ fi rmou entendimento no sentido de que o prazo decenal, no caso, 

incide a partir da entrada em vigor do novo Código Civil, em 11/01/2003 (STJ, 

REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

27/04/2017; REsp 1.449.916/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 

de 19/04/2017).

V. In casu, conforme consta do acórdão recorrido, a declaração de utilidade 

pública do imóvel deu-se em 13/06/1997, com o advento da Lei Municipal 

1.623/97, interrompendo o prazo prescricional (art. 172, V, do Código Civil de 

1916), o Código Civil de 2002 entrou em vigor em 11/01/2003 e a presente 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

228

ação indenizatória foi ajuizada em 03/02/2011, de modo que não há se falar em 

prescrição, diante da aplicação do art. 1.238, parágrafo único, c/c art. 2.028 do 

Código Civil de 2002.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.272.016/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, DJe 27/6/2018).

Administrativo. Desapropriação indireta. Prescrição. Código Civil de 2002. 

Prazo decenal. Jurisprudência reafi rmada pela corte especial.

1. O prazo prescricional nas ações de desapropriação indireta na vigência 

do atual Código Civil é decenal, observada a regra de transição. Entendimento 

reafi rmado pela Corte Especial no AgInt nos EAREsp 815.431/RS (Rel. Ministro 

Felix Fischer, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017).

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

13/3/2018).

Por tudo isso, acompanho o Ministro Relator e dou provimento aos Embargos 

de Divergência.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Senhor Presidente, na 

minha opinião, a desapropriação indireta é uma intromissão absolutamente 

violenta na propriedade privada dos indivíduos. Deve-se assegurar, de uma 

maneira mais larga, a oportunidade de defesa. Essa é a teleologia de prazos 

diferenciados, dependendo das situações concretas que a vida produz.

2. Se o poder público quer um determinado imóvel, ele tem que reivindicar 

por meio de um procedimento jurídico, legal, preestabelecido para desapropriar 

um imóvel, e não fazê-lo de maneira indireta, poder-se-ia dizer subreptícia, 

violenta ou solerte, a meu ver.

3. Pedindo vênia aos demais Ministros, voto pelos quinze anos de 

prazo, acompanhando o voto da Ministra Regina Helena Costa, atento a essa 

circunstância de dar-se o máximo de oportunidade para a defesa.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.605.554-PR 

(2016/0146617-4)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Relatora para o acórdão: Ministra Assusete Magalhães

Embargante: Nazira Rosa Dias

Advogados: Geni Koskur e outro(s) - PR015589

Guilherme Dometerco - PR049115

Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Previdenciário, Civil e Processual Civil. Embargos de divergência 

em recurso especial. Pensão por morte derivada de aposentadoria 

por tempo de contribuição. Pedido de revisão da pensão por morte, 

mediante revisão da renda mensal inicial da aposentadoria originária. 

Impossibilidade, em razão da decadência de revisão do benefício 

originário. Exegese do art. 103, caput, da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Medida Provisória 1.523-9, de 27/06/97. Incidência da 

tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 

1.326.114/SC e 1.309.529/PR (Tema 544), ratifi cada pelos Recursos 

Especiais Repetitivos 1.612.818/PR e 1.631.021/PR (Tema 966), 

em conformidade com o entendimento do STF, nos Recursos 

Extraordinários 630.501/RS (Tema 334) e 626.489/SE (Tema 313). 

Princípio da actio nata. Inaplicabilidade. Embargos de divergência 

desprovidos.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte embargante, 

benefi ciária de pensão por morte do pai, em face do INSS, objetivando 

a revisão de seu benefício de pensão, mediante prévia revisão da 

renda mensal inicial do benefício originário, sustentando que seu 

genitor, aposentado em 02/07/91, tinha direito adquirido a melhor 

benefício, por ter ele implementado as condições para a aposentadoria 

na vigência da Lei 6.950/81 – que previa o limite máximo do salário-

de-contribuição em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior 

salário-mínimo vigente no país –, de modo que a renda mensal inicial 

do aludido benefício deveria ser maior, por concedido ele antes da Lei 

7.787/89.
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II. O acórdão ora embargado concluiu pela impossibilidade de 

revisão da pensão por morte, mediante revisão da renda mensal inicial 

da pretérita aposentadoria que a originou, por já haver decaído, para o 

titular do benefício originário, o direito à revisão.

III. O acórdão paradigma, em caso análogo, afastou a decadência, 

sob o fundamento de que, por força do princípio da actio nata, o termo 

inicial do prazo decadencial para a revisão da renda mensal inicial 

da aposentadoria do instituidor da pensão por morte é a data de 

concessão da pensão.

IV. A Primeira Seção do STJ, em 28/11/2012, no julgamento dos 

Recurso Especiais repetitivos 1.326.114/SC e 1.309.529/PR (Tema 

544), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, fi rmou entendimento 

no sentido de que “incide o prazo de decadência do art. 103 da 

Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, 

convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios 

concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, 

com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)” (STJ, REsp 

1.326.114/SC e REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Primeira Seção, DJe de 13/05/2013).

V. Referido entendimento foi ratifi cado, pela Primeira Seção 

do STJ, no julgamento, em 13/02/2019, igualmente sob o rito do 

art. 543-C do CPC/73, dos Recursos Especiais 1.631.021/PR e 

1.612.818/PR (Tema 966), fi rmando-se a tese de que “incide o prazo 

decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para 

reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais 

vantajoso”, entendimento em consonância com o do STF, fi rmado 

nos Recursos Extraordinários 626.489/SE (Tema 313) e 630.501/RS 

(Tema 334), julgados sob o regime da repercussão geral.

VI. O STF, em 21/02/2013, ao examinar o caso específi co do 

direito adquirido ao melhor benefício, no RE 630.501/RS, julgado 

sob o regime da repercussão geral (Tema 334 – “Direito a cálculo de 

benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época 

do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão”), fi rmou 

o entendimento no sentido de que, também nessa hipótese, devem ser 

respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição das parcelas 

já vencidas, tendo consignado que, “para o cálculo da renda mensal 
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inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao benefi ciário, pouco 

importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao 

implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas 

a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações 

vencidas” (STF, RE 630.501/RS, Rel. Ministra Ellen Gracie, Pleno, 

DJe de 26/08/2013).

VII. Posteriormente, em 16/10/2013, no julgamento do RE 

626.489/SE, também sob o regime da repercussão geral (Tema 313 

- “Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória n. 

1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição”), o STF entendeu 

pela inexistência de prazo decadencial, mas apenas para a concessão 

inicial do benefício previdenciário, que é direito fundamental, e, assim, 

não sujeito aos efeitos do prazo decadencial, concluindo ser “legítima, 

todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão 

de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança 

jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca 

de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário” 

(STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe de 

23/09/2014).

VIII. Distinção, pois, deve ser feita entre o direito de ação – 

vinculado ao prazo prescricional para exercê-lo – e o direito material 

em si, que pode, se não exercido em certo prazo, ser atingido pela 

decadência, que, na forma do art. 207 do Código Civil, salvo expressa 

disposição legal em contrário – que, para o caso dos autos, inexiste –, 

não está sujeita às normas que impedem, suspendem ou interrompem 

a prescrição.

IX. O acórdão ora embargado deve prevalecer, pois o direito ao 

melhor benefício está sujeito à decadência, ao passo que o princípio 

da actio nata não incide, no caso dos autos, porquanto diz respeito ao 

direito de ação, e, nessa medida, está interligado ao prazo prescricional. 

O prazo decadencial, por sua vez, refere-se ao direito material, que, 

como dispõe a lei, não se suspende, nem se interrompe.

X. Na espécie, a ação foi ajuizada em 12/09/2011, objetivando 

rever a pensão por morte, deferida em 01/11/2008, mediante revisão 

da renda mensal inicial da aposentadoria que a originou, concedida 

ao de cujus, pelo INSS, em 02/07/91. Concedido o benefício da 
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aposentadoria ao instituidor da pensão em 02/07/91, anteriormente 

à vigência da Medida Provisória 1.523-9, de 27/06/97, adota-se, 

como termo a quo do prazo decadencial, o dia 28/06/97. Ajuizada 

a presente ação em 12/09/2011, incide, por força do art. 103, caput, 

da Lei 8.213/91, a decadência decenal do direito à revisão da renda 

mensal inicial da pretérita aposentadoria, ainda que haja repercussão 

fi nanceira na pensão por morte dela derivada.

XI. Embargos de Divergência em Recurso Especial desprovidos.

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, negar provimento aos embargos, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Assusete Magalhães, que lavrará o acórdão, 

vencidos os Srs. Ministros Relator, Regina Helena Costa e Napoleão Nunes 

Maia Filho.

Votaram com a Sra. Ministra Assusete Magalhães os Srs. Ministros Sérgio 

Kukina, Gurgel de Faria e Herman Benjamin.

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão e, 

ocasionalmente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

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

Ministra Assusete Magalhães, Relatora p/ acórdão

DJe 2.8.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de embargos de 

divergência opostos por Nazira Rosa Dias contra acórdão proferido pela 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

Previdenciário. Pensão derivada de aposentadoria obtida junto ao INSS. 

Decadência decenal. Viúva titular de pensão por morte de marido aposentado. 

Majoração da pensão mediante a revisão da renda mensal inicial (RMI) da pretérita 

aposentação. Inviabilidade no caso concreto. Consumação da decadência decenal 
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relativamente ao pedido de revisão da RMI da aposentadoria. Exegese do art. 103, 

caput, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela MP 1.523-9/1997.

1. No caso concreto, a autora, titular de pensão por morte, busca da majoração 

dos valores de seu benefício, solicitando, para tanto, a prévia revisão da renda 

mensal inicial (RMI) da aposentadoria de seu falecido esposo.

2. Em tal contexto, o pedido de revisão da RMI da mencionada aposentadoria, 

com a consequente majoração da pensão da viúva, acha-se inviabilizado, 

eis que, a teor do decidido em repetitivo no REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, DJe 04/06/2013, “Incide o prazo de decadência do art. 103 

da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida 

na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos 

anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência 

(28.6.1997)”.

3. Logo, na hipótese em exame, a possibilidade de revisão da RMI da 

aposentadoria do finado marido da pensionista quedou fulminada pela 

decadência de dez anos. Nesse sentido: REsp 1.526.968/RS, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016.

4. Agravo interno improvido.

Em suas razões de embargos de divergência, sustenta a embargante que 

o acórdão embargado divergiu da orientação fi rmada pela Segunda Turma do 

STJ no julgamento do REsp 1.547.074/RS, de Relatoria do Ministro Francisco 

Falcão, no qual fi cou decidido que o prazo decadencial do direito de revisão 

de pensão por morte, que tem como escopo a revisão de benefício originário 

recebido pelo segurado instituidor em vida, tem início a partir da concessão da 

pensão, momento em que nasce a legitimidade para pleitear a revisão pretendida.

Em contrarrazões aos embargos de divergência, pugna-se, preliminarmente, 

pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de cotejo analítico entre os 

julgados. No mérito, sustenta-se o não provimento do recurso.

Noticiam os autos que Nazira Rosa Dias ajuizou ação em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, objetivando revisar a renda mensal inicial de sua 

pensão por morte.

A sentença extinguiu o feito, nos termos do artigo 269, VI, do CPC/1973, 

em razão da decadência do direito de revisar o benefício.

Em sede de apelação, o Tribunal de origem, por unanimidade, afastou a 

decadência e deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:

Previdenciário. Revisão. Decadência. Teto de contribuição de 20 salários 

mínimos de referência. Lei 6.950/81. Leis 7.787/89 e 7.789/89. Direito adquirido. 
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Preenchimento dos requisitos. Possibilidade da aplicação do artigo 144 da Lei 

8.213/91.

1. Os benefícios deferidos antes de 27 de junho de 1997 (data da edição da MP 

1523-9) não estão sujeitos a prazo decadencial.

2. Tendo a parte autora preenchido os requisitos para a concessão do benefício 

antes do advento da sistemática instituída pelas Leis 7.787/89 e 7.789/89, tem 

direito adquirido ao benefício calculado de acordo com a legislação anterior.

3. Reconhecido o direito adquirido ao cálculo da RMI em data anterior ao 

advento da sistemática instituída pelas Leis 7.787/89 e 7.789/89, o benefício teria 

sido concedido no denominado ‘buraco negro’, de modo que aplicável em tese o 

disposto no artigo 144 da Lei 8.213/91.

4. Na aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/91, ou se reconhece direito 

adquirido ao cálculo da RMI com base na legislação vigente antes das 

modifi cações legislativas, caso mais favorável ao segurado (o que é improvável), 

ou se reconhece o direito à incidência integral da Lei 8.213/91. Assim, não se 

cogita, com a aplicação do artigo 144 da lei 8.213/91, da possibilidade de a nova 

renda mensal a ser implantada a partir de junho de 1992 ser superior ao limite de 

salário-de-contribuição no referido mês (art. 144 c.c. art. 33 da Lei 8.213/91, na 

redação original).

5. Como a hipótese é de reconhecimento de direito adquirido, a RMI fi ctícia 

deverá ser apurada em 01/07/89, computando-se os salários-de-contribuição 

vertidos até junho/89, e utilizando-se o limitador do salário-de-benefício e da 

RMI vigente em julho/89. Obtida a RMI em 01/07/89, ela deverá ser atualizada 

com base nos índices aplicáveis ao reajustamento dos benefícios da previdência 

social até a DER, observados obviamente os efeitos do artigo 144 da Lei 8.213/91. 

Somente deverá ser aplicada proporcionalidade no primeiro reajuste posterior 

a julho/89 (art. 41, II, da Lei 8.213/91 - redação original), pois na DER o benefício, 

como reconhecido o direito adquirido em data anterior, em rigor já seria um 

benefício em manutenção.

Contra esse acórdão, o INSS opôs embargos de declaração, os quais foram 

rejeitados.

No STJ, o recurso especial foi distribuído ao Ministro Sérgio Kukina, que 

lhe deu provimento para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, 

reconhecendo a decadência do direito de revisar a pensão por morte.

Interposto agravo interno, a Primeira Turma, por unanimidade, negou 

provimento ao agravo, nos termos da ementa inicialmente transcrita.

Os presentes embargos de divergência foram admitidos pela decisão às fl s. 

416/418.

É o relatório.
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VOTO

Ementa: Processual Civil e Previdenciário. Embargos de 

divergência no recurso especial. Enunciado Administrativo 3/STJ. 

Pensão por morte. Revisão da renda mensal inicial do benefício 

originário com repercussão no benefício derivado. Decadência. Caput 

do artigo 103 da Lei 8.213/1991. Termo inicial. Data da concessão da 

pensão por morte. Embargos de divergência providos.

1. A concessão do benefício derivado pensão por morte inaugura 

uma nova relação jurídica e, por consequência, um novo prazo 

decadencial. Assim, cada benefício deve ser considerado de forma 

autônoma para fi ns de incidência do prazo decadencial previsto no 

caput do artigo 103 da Lei 8.2313/1991, ainda que a revisão da pensão 

por morte exija a revisão da renda mensal inicial do benefício que lhe 

deu origem.

2. Em observância ao Princípio da Actio Nata, somente com 

a concessão da pensão, recebida em nome próprio, o dependente 

passa a deter legitimidade para questionar o ato de concessão da 

aposentadoria que era recebida pelo segurado falecido, ainda que para 

fi ns de refl exos monetários em sua pensão.

3. O termo inicial do prazo decadencial para revisão do benefício 

originário com refl exos na pensão por morte, corresponde à data da 

concessão do benefício derivado.

4. Embargos de divergência providos.

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente, cumpre 

esclarecer que o presente recurso submete-se à regra prevista no Enunciado 

Administrativo n. 3, in verbis: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

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

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

Trata-se de divergência entre acórdãos da Primeira e Segunda Turmas do 

STJ, no que se refere ao termo inicial do prazo decadencial incidente sobre o 

direito de revisar o benefício originário, com repercussão monetária no benefício 

derivado pensão por morte.

A Primeira Turma do STJ, que proferiu o acórdão embargado, fi rmou 

compreensão de que o prazo decadencial para revisão de benefício, previsto 
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no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, deve ser contado da concessão do 

benefício originário pago ao segurado em vida, e não do benefício derivado 

pensão por morte.

Confi ra-se:

Previdenciário. Pensão derivada de aposentadoria obtida junto ao INSS. 

Decadência decenal. Viúva titular de pensão por morte de marido aposentado. 

Majoração da pensão mediante a revisão da renda mensal inicial (RMI) da pretérita 

aposentação. Inviabilidade no caso concreto. Consumação da decadência decenal 

relativamente ao pedido de revisão da RMI da aposentadoria. Exegese do art. 103, 

caput, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela MP 1.523-9/1997.

1. No caso concreto, a autora, titular de pensão por morte, busca da majoração 

dos valores de seu benefício, solicitando, para tanto, a prévia revisão da renda 

mensal inicial (RMI) da aposentadoria de seu falecido esposo.

2. Em tal contexto, o pedido de revisão da RMI da mencionada aposentadoria, 

com a consequente majoração da pensão da viúva, acha-se inviabilizado, eis que, 

a teor do decidido em repetitivo no REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, DJe 04/06/2013, “Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 

8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 

9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos 

anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua 

vigência (28.6.1997)”.

3. Logo, na hipótese em exame, a possibilidade de revisão da RMI da 

aposentadoria do finado marido da pensionista quedou fulminada pela 

decadência de dez anos. Nesse sentido: REsp 1.526.968/RS, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.657.094/RS, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, 

julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017)

Por oportuno, destacam-se, ainda, os seguintes julgados: REsp 1.643.274/

PR, Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2017; AREsp 193.798/

BA, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3/8/2012; AgInt no REsp 

1.581.850/PR, Ministro Gurgel de Faria, DJe 9/12/2016.

Por sua vez, a Segunda Turma do STJ vem decidindo que o início do 

prazo decadencial do direito de revisar pensão por morte, que tem como escopo 

a revisão do benefício originário, é a data da concessão do benefício derivado 

pensão por morte.

Nesse sentido:
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Previdenciário. Pensão por morte. Revisão da renda mensal inicial do benefício 

originário com repercussão no benefício derivado. Decadência. Art. 103, caput, da 

Lei n. 8.213/1991. Termo inicial. Data da concessão da pensão por morte. Posição 

divergente de outra Turma e de decisão monocrática do STF. Via inadequada.

1. Esta Segunda Turma fi rmou entendimento de que “[o] prazo decadencial 

do direito de revisão da pensão por morte, que tem como preliminar a revisão 

do benefício originário recebido pelo segurado instituidor em vida, inicia-se 

com a concessão da pensão, uma vez que a parte recorrente não dispunha de 

legitimidade para evitar que o direito à revisão do benefício antecessor decaísse. 

Observância do princípio da actio nata. (AgInt no REsp 1.628.113/SP, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 2/5/2017)

2. Alegação de divergência com julgado da Primeira Seção e com decisão 

monocrática proferida no STF. Via inadequada. Precedentes.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no REsp 1.484.714/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, 

julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Processual Civil e Previdenciário. Ofensa ao art. 1.022 do CPC não confi gurada. 

Regime Geral de Previdência Social. Revisão de prestações. Decadência. Art. 103, 

caput, da Lei 8.213/1991. Não incidência.

1. No caso, a autora ajuizou ação de revisão de pensão por morte, objetivando 

o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de aposentadoria de 

seu falecido marido.

2. Tal situação denota que a pretensão veiculada na presente ação consiste na 

revisão do ato de concessão do benefício de pensão por morte.

3. Não merece acolhida a irresignação quanto à alegada violação ao artigo 103, 

caput, da Lei 8.213/1991. O início do prazo decadencial se deu após o deferimento 

da pensão por morte, em decorrência do princípio da actio nata, tendo em vista 

que apenas com o óbito do segurado adveio a legitimidade da parte recorrida 

para o pedido de revisão, já que, por óbvio, esta não era titular do benefício 

originário, direito personalíssimo.

4. Ressalte-se que a revisão da aposentadoria gera efeitos fi nanceiros somente 

pela repercussão da alteração de sua RMI (renda mensal inicial) na pensão por 

morte subsequente.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1.522.447/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman 

Benjamin, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Previdenciário. Pensão por morte. Revisão da renda mensal inicial do benefício 

originário com repercussão no benefício derivado. Decadência. Art. 103, caput, da 
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Lei n. 8.213/1991. Termo inicial. Data da concessão da pensão por morte. Agravo 

interno desprovido.

I - O prazo decadencial do direito de revisão da pensão por morte, que tem 

como preliminar a revisão do benefício originário recebido pelo segurado 

instituidor em vida, inicia-se com a concessão da pensão, uma vez que a parte 

recorrente não dispunha de legitimidade para evitar que o direito à revisão 

do benefício antecessor decaísse. Observância do princípio da actio nata. 

Precedentes.

II - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.628.113/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, 

julgado em 27/04/2017, DJe 02/05/2017)

Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental no recurso especial. 

Pensão por morte. Revisão da renda mensal inicial do benefício originário 

com repercussão no benefício derivado. Decadência. Art. 103 caput da Lei n. 

8.213/1991. Matéria submetida ao rito do recurso especial repetitivo. Recursos 

Especiais 1.309.529/PR e 1.326.114/SC. Termo inicial. Data da concessão da pensão 

por morte. Agravo regimental não provido.

1. A jurisprudência que vem se fi rmando no STJ em torno da pretensão à 

revisão do ato de concessão da pensão por morte é no sentido de que o termo 

inicial do prazo decadencial previsto no artigo 103 caput da Lei 8.213/1991, 

corresponde à data de concessão desse benefício previdenciário derivado. 

Observância do princípio da actio nata. (REsp 1.529.562/CE, Segunda Turma, 

Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/9/2015)

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.462.100/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015)

Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. Configuração. Benefício 

concedido antes da Medida Provisória n. 1.523-9/97 e da Lei n. 9.528/97. Termo 

a quo do prazo decadencial. Matéria submetida ao rito do art. 543-C do CPC. 

Recursos especiais 1.309.529/PR e 1.326.114/SC.

1. Questionado o cálculo da pensão, ainda que se tenha de adentrar no cálculo 

do benefício de origem, o prazo de decadência deve ser contado a partir da data 

em que reconhecido o direito ao pensionamento.

2. No caso concreto, o benefício previdenciário, objeto de revisão, foi 

concedido posteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.523-9/1997, em 

23/7/2006, e a ação foi ajuizada em 26/01/2011.

Dessarte, constata-se que não transcorreram os dez anos para confi gurar a 

decadência do direito da recorrida revisar seu benefício.
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3. Precedentes: REsp 1.272.165, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 

11/09/2014; REsp 1499057, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 24.2.2015; REsp 

1.517.018/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 13/04/2015.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para negar 

provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgRg no REsp 1.509.085/RS, Segunda Turma, Relator Ministro 

Humberto Martins, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015)

Diante da notória divergência entre as Turmas de Direito Público, entendo 

que deve prevalecer a tese segundo a qual, o prazo decadencial deve ter por 

termo inicial a data da concessão da pensão por morte.

Com efeito, a concessão do benefício derivado pensão por morte inaugura 

uma nova relação jurídica e, por consequência, um novo prazo decadencial.

Cada benefício deve ser considerado de forma autônoma para fins 

de incidência do prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 

8.2313/1991, ainda que a revisão da pensão por morte exija a revisão da renda 

mensal inicial do benefício que lhe deu origem.

Ademais, deve ser levado em consideração, que a parte interessada só 

detém legitimidade para pleitear a revisão do benefício originário, após o óbito 

do instituidor. Logo, em razão da observância ao Principio da Actio Nata, o 

curso do prazo decadencial só tem início com a concessão da pensão por morte, 

momento em que nasce a legitimidade para o pleito da revisão pretendida.

Somente com a concessão da pensão, recebida em nome próprio, o 

dependente passa a deter legitimidade para questionar o ato de concessão da 

aposentadoria que era recebida pelo segurado falecido, ainda que para fi ns de 

refl exos monetários em sua pensão.

Dessa forma, não incide a decadência em relação à pretensão de revisão 

de pensão por morte, se proposta antes de decorridos dez anos do seu ato de 

concessão, ainda que o ato revisional implique na revisão do benefício originário.

Cumpre esclarecer que a revisão do benefício originário gera efeitos 

fi nanceiros apenas em relação ao benefício derivado, de sorte que, o benefi ciário 

só terá direito de receber as diferenças advindas da revisão da pensão por morte.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência, para que 

prevaleça o entendimento contido no acórdão paradigma, REsp 1.547.074/RS, 

e para negar provimento ao recurso especial do INSS, afastando a decadência no 

caso concreto, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.
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VOTO

Ementa: Previdenciário. Embargos de divergência. Revisão de 

benefício de pensão por morte. Termo inicial do prazo decadencial: 

data da concessão da pensão por morte e não a data da aposentadoria. 

Prazo autônomo em relação ao benefício concedido ao instituidor da 

pensão. Princípio da actio nata. Embargos de divergência acolhidos, em 

consonância com o voto do eminente relator, de acordo com a orientação 

jushumanitária adotada na 2ª Turma desta Corte e na TNU.

1. Em atenção ao vetusto princípio jurídico da actio nata, o marco 

inicial para a contagem do prazo decadencial do benefício de pensão 

por morte transcorre independentemente do benefício do Segurado 

instituidor, uma vez que a relação jurídica do pensionista com a 

Autarquia Previdenciária somente se inicia a partir da concessão do 

benefício de pensão por morte, sendo autônoma em relação a ele.

2. Nestes termos, embora a decadência incida sobre o direito não 

exercitado pelo Segurado instituidor em vida e impeça o pensionista 

em nome próprio de superar os efeitos da decadência para a percepção 

de diferenças não pagas ao instituidor, o pensionista fará jus à revisão 

da pensão de modo a se benefi ciar da repercussão fi nanceira revisional 

não efetivada em proveito direto do segurado instituidor da pensão.

3. A Segunda Turma desta Corte acolheu tal entendimento 

jushumanitário, fixando a orientação de que o início do prazo 

decadencial se dá após o deferimento da pensão por morte, tendo 

em vista que apenas com o óbito do segurado advém a legitimidade 

para o pedido de revisão. Precedentes: AgInt no REsp 1.522.447/PR, 

Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.6.2017; REsp 1.663.624/PR, 

Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.6.2017; REsp 1.639.709/RS, 

Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6.3.2017; EDcl no AgRg no REsp 

1.488.669/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/Acórdão Min. 

Herman Benjamin, DJe 7.10.2016; REsp 1.577.919/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 8.9.2016.

4. A interpretação de qualquer regra jurídica, especialmente 

daquelas que integram o amplo universo dos Direitos Fundamentais, 

incluindo as de Direito Humanitário, deve ser realizada sob a 

infl uência do pensamento garantístico, oposto ao pensamento legalista 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 115-315, julho/setembro 2019 241

e estadólatra, de modo que o julgamento de causa que envolva tais 

preceitos refl ita e espelhe o entendimento judicial de maior proteção e 

de mais efi caz tutela dos hipossufi cientes.

5. No caso dos autos, não tendo transcorrido o prazo de dez anos 

entre a DIB da pensão por morte e o ajuizamento da ação, não há 

que se falar na decadência ao direito de revisão do ato concessório do 

benefício.

6. Embargos de Divergência acolhidos.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Comungo do entendimento 

de que os benefícios de aposentadoria e a pensão por morte, dela decorrente, 

embora decorram do mesmo critério de cálculo, são autônomos, titularizados 

por pessoas diversas que, de forma independente possuem, o direito de requerer 

a revisão do benefício, razão pela qual considero que existe prazo decadencial 

autônomo relativo ao direito da pensão por morte, computado a partir de sua 

concessão.

2. Assim, caso o benefi ciário do INSS tenha perdido, em vida, o direito de 

solicitar a revisão do valor de sua aposentadoria, o fato não prejudica o titular 

da subsequente pensão por morte, uma vez que os benefi ciários da pensão por 

morte não poderão sofrer os refl exos da falta de revisão do benefício de origem. 

Somente a partir do início do recebimento da pensão por morte é que deve ter 

curso o prazo de decadência para a revisão do benefício que era recebido pelo de 

cujus, em atenção do princípio da actio nata.

3. Isto signifi ca dizer que o direito pode ser discutido pelo pensionista, 

ainda que fundado em dados que poderiam ter sido questionados pelo 

aposentado atingido pela decadência. Se o benefi ciário da pensão por morte 

recebe benefício a menor, ainda que o vício existente se encontre no passado, 

no momento de concessão da aposentadoria, os efeitos que refl etem na RMI da 

pensão podem ser revistos a partir de sua concessão.

4. Cumpre pontuar que tal entendimento está consolidado na Segunda 

Turma desta Corte, como se verifi ca dos seguintes julgados:

Processual Civil e Previdenciário. Ofensa ao art. 1.022 do CPC não confi gurada. 

Regime Geral de Previdência Social. Revisão de prestações. Decadência. Art. 103, 

caput, da Lei 8.213/1991. Não incidência.
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1. No caso, a autora ajuizou ação de revisão de pensão por morte, objetivando 

o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de aposentadoria de 

seu falecido marido.

2. Tal situação denota que a pretensão veiculada na presente ação consiste na 

revisão do ato de concessão do benefício de pensão por morte.

3. Não merece acolhida a irresignação quanto à alegada violação ao artigo 103, 

caput, da Lei 8.213/1991. O início do prazo decadencial se deu após o deferimento 

da pensão por morte, em decorrência do princípio da actio nata, tendo em vista 

que apenas com o óbito do segurado adveio a legitimidade da parte recorrida 

para o pedido de revisão, já que, por óbvio, esta não era titular do benefício 

originário, direito personalíssimo.

4. Ressalte-se que a revisão da aposentadoria gera efeitos fi nanceiros somente 

pela repercussão da alteração de sua RMI (renda mensal inicial) na pensão por 

morte subsequente.

5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 1.522.447/PR, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 16.6.2017).

Processual Civil e Previdenciário. Ofensa ao art. 1.022 do CPC não confi gurada. 

Regime Geral de Previdência Social. Revisão de prestações. Decadência. Art. 103, 

caput, da Lei 8.213/1991. Não incidência.

1. No caso, a autora ajuizou ação de revisão de pensão por morte, objetivando 

o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de aposentadoria de 

seu falecido marido.

2. Tal situação denota que a pretensão veiculada na presente ação consiste na 

revisão do ato de concessão do benefício de pensão por morte.

3. Não merece acolhida a irresignação quanto à alegada violação ao artigo 103, 

caput, da Lei 8.213/1991. O início do prazo decadencial se deu após o deferimento 

da pensão por morte, em decorrência do princípio da actio nata, tendo em vista 

que apenas com o óbito do segurado adveio a legitimidade da parte recorrida 

para o pedido de revisão, já que, por óbvio, esta não era titular do benefício 

originário, direito personalíssimo.

4. Ressalte-se que a revisão da aposentadoria gera efeitos fi nanceiros somente 

pela repercussão da alteração de sua RMI (renda mensal inicial) na pensão por 

morte subsequente.

5. Recurso Especial não provido (REsp 1.663.624/PR, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 16.6.2017).

Previdenciário e Processual Civil. Regime Geral de Previdência Social. Direito 

de revisão de benefício previdenciário. Pensão por morte e benefício originário. 

Decadência.
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1. In casu, a ora recorrida ajuizou, em 4.8.2009, ação de revisão de pensão 

por morte do Regime Geral de Previdência Social, concedida em 25.10.2006, 

mediante o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário do instituidor 

da pensão (aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 11.11.1987).

2. Têm chegado ao STJ duas situações que merecem o discrime para 

melhor identificação da solução jurídica cabível: a) a primeira é o caso em 

que o pensionista pede a alteração do valor da pensão mediante recálculo da 

aposentadoria do instituidor da pensão, sem pleitear pagamento de diferenças 

da aposentadoria; e b) a segunda ocorre quando o pensionista pede, além 

das diferenças da pensão, as da aposentadoria. A ora recorrida se enquadra na 

hipótese “a”, tanto que, na inicial e nos cálculos que a acompanham, ela pleiteia 

somente diferenças da pensão.

3. Para fi ns de incidência da decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, cada 

benefício previdenciário deve ser considerado isoladamente. O benefício 

previdenciário recebido em vida pelo segurado instituidor da pensão deve ter seu 

próprio cálculo de decadência, assim como a pensão por morte.

4. Isso não signifi ca, todavia, que, se o direito de revisão do benefício antecessor 

estiver decaído, não remanescerá o direito de rever a subsequente pensão. Nessa 

hipótese, a jurisprudência sedimentou a compreensão de que o início do prazo 

decadencial do direito de revisão de pensão por morte que tem como escopo a 

revisão de benefício originário recebido pelo segurado instituidor em vida dá-se 

a partir da concessão da pensão (conforme regras do art. 103 da Lei 8.213/1991).

5. Em tal situação, porém, não pode persistir o direito ao recebimento das 

diferenças do benefício antecessor, já que decaído o direito à revisão ao seu titular 

(o segurado falecido instituidor da pensão) e o pensionista está pleiteando direito 

alheio, e não direito próprio. Nessa mesma linha: REsp 1.529.562/CE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.9.2015.

6. Assim, embora decaído o direito de revisão do benefício originário, é 

possível revisá-lo tão somente para que repercuta fi nanceiramente na pensão por 

morte, se, evidentemente, o direito de revisão desse benefício não tiver decaído.

7. No caso concreto, a pensão por morte foi concedida em 25.10.2006. O 

exercício do direito revisional ocorreu em 4.8.2009, portanto, dentro do prazo 

decadencial decenal previsto pela lei previdenciária. Correto, portanto, o 

entendimento esposado no acórdão recorrido.

8. Recurso Especial não provido (REsp 1.639.709/RS, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 6.3.2017).

Previdenciário e Processual Civil. Regime Geral de Previdência Social. Direito 

de revisão de benefício previdenciário. Pensão por morte e benefício originário. 

Incidência. Critérios. Identifi cação da controvérsia jurídica
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1. A embargante aduz que deve ser aplicado o princípio da actio nata ao 

caso, pois o prazo decadencial de revisão do benefício previdenciário, quando 

se trata de pensão por morte precedida de aposentadoria, deve ser a contar da 

pensão para ambos os benefícios, já que a partir de tal data nasce o direito de 

revisão do pensionista, não obstante estar decaído o direito do falecido titular da 

aposentadoria.

2. A ora embargante ajuizou, em 19.7.2012, ação de revisão de pensão por 

morte do Regime Geral de Previdência Social, concedida em 1º.5.2009, mediante 

o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário do instituidor da 

pensão (aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 23.9.1991).

3. Têm chegado ao STJ duas situações que merecem o discrime para 

melhor identificação da solução jurídica cabível: a) a primeira é o caso em 

que o pensionista pede a alteração do valor da pensão mediante recálculo da 

aposentadoria do instituidor da pensão, sem pleitear pagamento de diferenças 

da aposentadoria; e b) a segunda ocorre quando o pensionista pede, além das 

diferenças da pensão, as da aposentadoria.

4. A ora embargante se enquadra na hipótese “a”, tanto que, na inicial e nos 

cálculos que a acompanham, ela pleiteia somente diferenças da pensão (fl s. 2-18 

e 30-31/e-STJ).

5. A controvérsia consiste em definir, portanto, se incide a decadência do 

direito de revisão do benefício que deu origem à pensão por morte e, por fi m, se o 

respectivo titular tem direito às diferenças de ambos os benefícios previdenciários.

Mérito

6. É assente no STJ que o titular de pensão por morte possui legitimidade para 

pleitear, em nome próprio, o direito alheio concernente à revisão do benefício 

previdenciário recebido pelo segurado instituidor da pensão, conforme art. 112 

da Lei 8.213/1991. A propósito: AgRg no REsp 1.260.414/CE, Rel. Ministra Laurita 

Vaz, Quinta Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no REsp 662.292/AL, Rel. Ministro Paulo 

Gallotti, Sexta Turma, DJ 21.11.2005, p. 319.

7. No presente caso, a titular pede, em nome próprio, o direito do falecido de 

revisão do benefício que antecedeu a pensão por morte, e, em seu nome, o seu 

próprio direito de revisão dessa pensão.

8. Logo, para fi ns de incidência da decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, 

cada benefício previdenciário deve ser considerado isoladamente. O benefício 

previdenciário recebido em vida pelo segurado instituidor da pensão deve ter seu 

próprio cálculo de decadência, assim como a pensão por morte.

9. Isso não signifi ca, todavia, que, se o direito de revisão do benefício antecessor 

estiver decaído, não remanescerá o direito de rever a subsequente pensão. Nessa 

hipótese, a jurisprudência sedimentou a compreensão de que o início do prazo 

decadencial do direito de revisão de pensão por morte que tem como escopo a 
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revisão de benefício originário recebido pelo segurado instituidor em vida dá-se 

a partir da concessão da pensão (conforme regras do art. 103 da Lei 8.213/1991).

10. Em tal situação, porém, não pode persistir o direito ao recebimento das 

diferenças do benefício antecessor, já que decaído o direito à revisão ao seu titular 

(o segurado falecido instituidor da pensão) e o pensionista está pleiteando direito 

alheio, e não direito próprio. Nessa mesma linha: REsp 1.529.562/CE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.9.2015.

11. Assim, embora decaído o direito de revisão do benefício originário, é 

possível revisá-lo tão somente para que repercuta fi nanceiramente na pensão por 

morte, se, evidentemente, o direito de revisão desse benefício não tiver decaído.

12. Em situação idêntica, assim foi decidido no REsp 1.574.202/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.5.2016.

Caso concreto

13. No caso concreto, o benefício que deu origem à pensão por morte 

(aposentadoria por tempo de contribuição) foi concedido antes de 11.11.1997, 

marco inicial do prazo; e a ação foi ajuizada em 29.7.2012, tendo decaído o direito 

de revisão pelos sucessores do titular de tal benefício, conforme art. 103 da Lei 

8.213/1991.

14. Ressalva-se novamente que remanesce o direito de revisão do citado 

benefício apenas para que repercuta financeiramente na pensão por morte 

recebida pela ora recorrida.

15. Já a pensão por morte foi concedida em 1º.5.2009. O exercício do direito 

revisional ocorreu, portanto, dentro do prazo decadencial decenal previsto pela 

lei previdenciária.

16. De qualquer sorte, a questão sobre o pagamento de diferenças da 

aposentadoria recebida pelo instituidor da pensão deve ser expressamente 

afastada em razão dos limites da pretensão deduzida na inicial (a qual consiste no 

pagamento de diferenças somente da pensão, fl s. 2-18 e 30-31/e-STJ).

17. Embargos de Declaração parcialmente providos (EDcl no AgRg no REsp 

1.488.669/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/Acórdão Min. Herman Benjamin, 

DJe 7.10.2016).

Processual Civil e Previdenciário. Ofensa ao art. 535 do CPC não confi gurada. 

Regime Geral de Previdência Social. Revisão de prestações. Decadência. Art. 103, 

caput, da Lei 8.213/1991. Não incidência.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No caso, a autora ajuizou ação de revisão de pensão por morte, objetivando 

o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de aposentadoria de 

seu falecido marido.
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3. Tal situação denota que a pretensão veiculada na presente ação consiste na 

revisão do ato de concessão do benefício de pensão por morte.

4. Não merece acolhida a irresignação quanto à alegada violação ao artigo 103, 

caput, da Lei 8.213/1991. O início do prazo decadencial se deu após o deferimento 

da pensão por morte, em decorrência do princípio da actio nata, tendo em vista 

que apenas com o óbito do segurado adveio a legitimidade da parte recorrida 

para o pedido de revisão, já que, por óbvio, esta não era titular do benefício 

originário, direito personalíssimo.

5. Ressalte-se que a revisão da aposentadoria gera efeitos fi nanceiros somente 

pela repercussão da alteração de sua RMI (renda mensal inicial) na pensão por 

morte subsequente.

6. Recurso Especial não provido (REsp 1.577.919/RS, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 8.9.2016).

5. A mesma orientação foi consolidada pela TNU no julgamento do 

Pedido de Uniformização de Jurisprudência 5049328-54.2013.4.04.7000, onde 

se fi xou o entendimento de que o marco inicial para a contagem do prazo 

decadencial do benefício de pensão por morte transcorre independentemente 

do benefício do segurado instituidor. Estabelecendo-se que o beneficiário 

não poderá receber eventual diferença oriunda do recálculo do benefício do 

instituidor, em relação ao qual houve o transcurso do prazo decadencial, mas 

fará jus ao refl exo fi nanceiro correspondente na pensão concedida.

6. Nestes termos, voto pelo acolhimento dos Embargos de Divergência, 

acompanhando o eminente Ministro Relator, a fim de que prevaleça o 

entendimento fi rmado pela Segunda Turma desta Corte. É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Embargos de Divergência, 

interpostos por Nazira Rosa Dias, em 18/05/2017, com fundamento nos arts. 

1.043 do CPC/2015, 266 e 267 do RISTJ, contra acórdão prolatado pela 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 09/05/2017, 

assim ementado:

Previdenciário. Pensão derivada de aposentadoria obtida junto ao INSS. 

Decadência decenal. Viúva titular de pensão por morte de marido aposentado. 

Majoração da pensão mediante a revisão da renda mensal inicial (RMI) da pretérita 

aposentação. Inviabilidade no caso concreto. Consumação da decadência decenal 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 115-315, julho/setembro 2019 247

relativamente ao pedido de revisão da RMI da aposentadoria. Exegese do art. 103, 

caput, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela MP 1.523-9/1997.

1. No caso concreto, a autora, titular de pensão por morte, busca da majoração 

dos valores de seu benefício, solicitando, para tanto, a prévia revisão da renda mensal 

inicial (RMI) da aposentadoria de seu falecido esposo.

2. Em tal contexto, o pedido de revisão da RMI da mencionada aposentadoria, 

com a consequente majoração da pensão da viúva, acha-se inviabilizado, eis que, a 

teor do decidido em repetitivo no REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

DJe 04/06/2013, “Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, 

instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no 

direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse 

preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)”

3. Logo, na hipótese em exame, a possibilidade de revisão da RMI da aposentadoria 

do fi nado marido da pensionista quedou fulminada pela decadência de dez anos. 

Nesse sentido: REsp 1.526.968/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016.

4. Agravo interno improvido (fl . 376e).

Aponta, como paradigma, o AgInt no REsp 1.547.074/RS, de relatoria 

do Ministro Francisco Falcão (Segunda Turma, DJe de 10/03/2017), e sustenta 

que o acórdão embargado diverge da jurisprudência da Segunda Turma do STJ, 

que entende que “o início do prazo decadencial do direito de revisão de pensão 

por morte que tem como escopo a revisão de benefício originário recebido pelo 

segurado instituidor em vida é a partir da concessão da pensão (conforme regras 

do art. 103 da Lei 8.213/1991)”. Afi rma, nesse sentido:

A Primeira Turma do STJ, no julgado recorrido, entendeu pela ocorrência da 

decadência no caso em tela, sob a seguinte argumentação:

(...)

Contudo, a ocorrência e o prazo de decadência, nesse tema, estão dispostos 

na lei supracitada e, tratando-se de Lei Federal, são fundamentos suscetíveis 

de serem examinados por essa Corte, como outras decisões proferidas por esse 

Egrégio Tribunais, que serão colacionadas adiante, as quais analisaram o tema.

Assim, a Segunda Turma deste Colendo Tribunal possui entendimento que 

tutela a Dignidade e o trabalho prestado pelo segurado instituidor, no sentido 

de que de que o início do prazo decadencial do direito de revisão de pensão 

por morte que tem como escopo a revisão de benefício originário recebido pelo 

segurado instituidor em vida é a partir da concessão da pensão (conforme regras 

do art. 103 da Lei 8.213/1991), sendo válida a ilustração desta importante decisão:

(...)
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Cumprindo o cotejo analítico apto a demonstrar a divergência existente entre 

as decisões, colaciona-se a fundamentação utilizada no julgado paradigma:

(...)

Logo, resta caracterizada a divergência jurisprudencial entre o julgamento 

recorrido proferido pela Primeira Turma e o julgamento paradigma proferido 

pela Segunda Turma, assim cumprido o requisito formal traçado pelo Regimento 

Interno.

O inteiro teor dos julgados supracitados seguem em anexo, os quais declaram 

autênticas as cópias, nos moldes do art. 255, § 1º, alínea ‘a’ do Regimento Interno 

do STJ.

(...)

Diferentemente da decisão recorrida, o paradigma supracitado é expresso no 

sentido de analisar a matéria, por se tratar de Lei Federal, e afastar a decadência 

do direito à revisão, tratando-se de pensão por morte concedida em 01/11/2008, a 

(sic) menos de 10 anos da data de propositura do pedido perante o Poder Judiciário, 

realizado em 12/09/2011.

A título ilustrativo, colaciona-se o CONBAS (Dados Básicos da concessão e a 

tela dos autos de n. 5002504-81.2011.404.7008:

(...)

Portanto, deve ser afastada a decadência do caso em tela.

Nessa mesma linha o AgRgREsp n. 549.306-RS, da Relatoria do Min. Humberto 

Martins, reiterando tese do julgamento supracitado, acatou o argumento do 

recorrente no sentido de que a matéria discutida na demanda (direito adquirido 

ao melhor benefício) sequer teria sido abordada e decidida na via administrativa, 

que apreciou o pedido de concessão do benefício. No caso, o segurado também 

não poderia ter exercido seu direito quando da concessão, tendo em vista que o 

acolhimento da tese do direito adquirido ocorreu em 2013 e que o próprio STF só 

decidiu acerca do tema recentemente, condicionante que afasta a decadência do 

direito.

Em caso de manutenção do entendimento pela decadência restará 

prejudicado o direito fundamental da Dignidade Humana do segurado, a partir 

da negativa injusta da Administração do Direito ao reconhecimento do trabalho 

que de forma legitima deve integrar seu patrimônio jurídico, independentemente 

de qualquer lapso temporal.

(...)

Deste modo, em razão da decisão embargada proferida pela Primeira Turma 

apresentar divergência em relação ao entendimento de outros órgãos deste 

mesmo Tribunal, torna-se imperiosa a análise por esta Corte Especial, para 

determinar a imperatividade de suas decisões, respeitando o teor do art. 1.043, III, 

do CPC, combinado com os artigos 266 e 267, do Regimento Interno do STJ.
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(...)

O tema relativo à incidência, ou não, do prazo decadencial, previsto no art. 

103, caput, da Lei 8.213/91, para reconhecimento de direito adquirido ao benefício 

previdenciário mais vantajoso (tema objeto dos autos em tela), foi afetado, nesta 

Corte, em 09/11/2016, nos autos do REsp 1.631.021/PR e do REsp 1.612.818/PR, ambos 

de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, para julgamento pela Primeira 

Seção, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, conforme prevê o 

art. 1.036, § 5º, do CPC/2015, sendo válida a ilustração da ementa:

(...)

Logo, em prol da uniformidade da interpretação jurisprudencial deste Tribunal, 

requer-se a manifestação desta Turma a respeito da aplicabilidade das decisões 

supracitadas [nos] representativos da controvérsia no caso em tela (fl s. 389/400e).

Requer, por fi m, sejam conhecidos e providos “os presentes Embargos de 

Divergência, para o fi m de reformar a decisão recorrida, no sentindo de prevalecer 

o entendimento expresso no AgInt no REsp 1.547.074 - RS (2015/0192715-

8), julgado pela Segunda Turma do STJ, afastando a decadência em prol da 

concretização do direito da segurada, conforme postulado na peça exordial. Em 

termos sucessivos, requer-se a manifestação sobre a aplicabilidade da decadência 

tratando-se de benefício de mais vantajoso, que não foi objeto de manifestação 

pelo INSS, na via administrativa, em prol da concretização dos direitos da 

parte autora, tema afetado, nesta Corte, em 09/11/2016, nos autos do REsp 

1.631.021/PR e do REsp 1.612.818/PR, ambos de relatoria do Ministro Mauro 

Campbell Marques, para julgamento pela Primeira Seção, segundo o rito dos recursos 

representativos de controvérsia, conforme prevê o art. 1.036, § 5º, do CPC/2015” 

(fl . 401e).

Admitidos os Embargos de Divergência (416/418e), o INSS apresentou 

resposta (fls. 426/434e), pugnando pelo “não conhecimento do recurso de 

embargos de divergência da parte autora ou, caso não seja esse o entendimento, o 

improvimento dos presentes embargos, para que seja pacifi cado o entendimento 

deste Colendo Tribunal acerca da matéria, dando a solução em consonância 

com o posicionamento da 1ª Turma deste Colendo Tribunal”.

Iniciado o julgamento pela Primeira Seção do STJ, o Relator, Ministro 

Mauro Campbell Marques, proferiu voto, dando provimento aos Embargos de 

Divergência – no que foi acompanhado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho –, “para que prevaleça o entendimento contido no acórdão paradigma, 

REsp 1.547.074/RS, e para negar provimento ao recurso especial do INSS, 

afastando a decadência no caso concreto, restabelecendo o acórdão proferido 

pelo Tribunal a quo”.
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Pedi, então, vista dos autos, para melhor examinar o tema debatido.

Na origem, trata-se de ação ajuizada, em 12/09/2011, por Nazira Rosa 

Dias em face do INSS, sustentando que o seu pai, aposentado em 02/07/91, 

falecido em 2008, gerando a pensão de que a requerente é titular, concedida 

em 01/11/2008, tinha direito adquirido a melhor benefício, ou seja, por ter ele 

implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei 6.950/81 – 

que previa o limite máximo do salário-de-contribuição em valor correspondente 

a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país –, a renda mensal 

inicial do aludido benefício deveria ser maior, por concedido ele antes da Lei 

7.787/89.

Alega que a forma de cálculo da aposentadoria de seu falecido pai “foi 

prejudicial à autora, uma vez que ele já tinha incorporado ao seu patrimônio jurídico 

forma de cálculo mais vantajosa, razão pela qual sua RMI e renda mensal devem ser 

revistas” (fl . 4e).

Requer a condenação do INSS “a recalcular a renda mensal inicial - RMI, 

utilizando como período básico de cálculo – PBC os salários-de-contribuição 

dos 36 meses anteriores a 30.06.1989, corrigidos monetariamente pela tabela 

própria da época, limitando-se o benefício a 20 (vinte) salários mínimos, 

correspondendo no mínimo a 88% do salário-de-benefício” (fls. 11/12e), 

condenando-se também o INSS “a implantar as diferenças da renda mensal 

decorrentes da revisão nos pagamentos dos proventos, limitada a 20 (vinte) 

salários mínimos naquela data, correspondendo no mínimo a 88% do salário-

de-benefício, e atualizado pelos índices ofi ciais até a data da efetiva implantação, 

limitado ao teto previdenciário na data da implantação” (fl . 12e), com pagamento 

das diferenças em atraso, respeitada a prescrição quinquenal (fl . 12e).

O Juízo de 1º Grau julgou extinto o processo, “com resolução do mérito, 

nos termos do art. 269, IV, do CPC, em razão da decadência do direito de pleitear a 

revisão do benefício”, na forma da sentença de fl s. 67/75e.

A autora interpôs Apelação, parcialmente provida, pelo Tribunal de origem, 

afastando a decadência, porquanto concedido o benefício de aposentadoria 

ao seu pai em 02/07/91, antes do advento da Medida Provisória 1.523-9, de 

27/06/97, não se aplicando, assim, o prazo decadencial, conforme o acórdão de 

fl s. 100/112e, assim ementado:

Previdenciário. Revisão. Decadência. Teto de contribuição de 20 salários mínimos 

de referência. Lei 6.950/81. Leis 7.787/89 e 7.789/89. Direito adquirido. Preenchimento 

dos requisitos. Possibilidade da aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/91.



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 115-315, julho/setembro 2019 251

1. Os benefícios deferidos antes de 27 de junho de 1997 (data da edição da MP 

1.523-9) não estão sujeitos a prazo decadencial.

2. Tendo a parte autora preenchido os requisitos para a concessão do benefício 

antes do advento da sistemática instituída pelas Leis 7.787/89 e 7.789/89, tem direito 

adquirido ao benefício calculado de acordo com a legislação anterior.

3. Reconhecido o direito adquirido ao cálculo da RMI em data anterior ao 

advento da sistemática instituída pelas Leis 7.787/89 e 7.789/89, o benefício teria 

sido concedido no denominado “buraco negro”, de modo que aplicável em tese o 

disposto no artigo 144 da Lei 8.213/91.

4. Na aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/91, ou se reconhece direito 

adquirido ao cálculo da RMI com base na legislação vigente antes das 

modifi cações legislativas, caso mais favorável ao segurado (o que é improvável), 

ou se reconhece o direito à incidência integral da Lei 8.213/91. Assim, não se 

cogita, com a aplicação do artigo 144 da lei 8.213/91, da possibilidade de a nova 

renda mensal a ser implantada a partir de junho de 1992 ser superior ao limite de 

salário-de-contribuição no referido mês (art. 144 c.c. art. 33 da Lei 8.213/91, na 

redação original).

5. Como a hipótese é de reconhecimento de direito adquirido, a RMI fi ctícia 

deverá ser apurada em 01/07/89, computando-se os salários-de-contribuição 

vertidos até junho/89, e utilizando-se o limitador do salário-de-benefício e da 

RMI vigente em julho/89. Obtida a RMI em 01/07/89, ela deverá ser atualizada 

com base nos índices aplicáveis ao reajustamento dos benefícios da previdência 

social até a DER, observados obviamente os efeitos do artigo 144 da Lei 8.213/91. 

Somente deverá ser aplicada proporcionalidade no primeiro reajuste posterior 

a julho/89 (art. 41, II, da Lei 8.213/91 - redação original), pois na DER o benefício, 

como reconhecido o direito adquirido em data anterior, em rigor já seria um 

benefício em manutenção (fl . 111e).

Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (fl s. 130/135e).

Devolvidos os autos à Turma julgadora, para novo exame, nos termos do 

art. 543-B, § 3º, do CPC/73, em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal 

Federal, do RE 626.489/SE, sob o regime da repercussão geral, o acórdão restou 

mantido (fl s. 266/273e), ao fundamento de que não há falar em decadência, 

porque a presente ação foi distribuída em 12/09/2011, antes de dez anos da 

concessão da pensão à autora, em 01/11/2008, asseverando-se que o curso do 

prazo decadencial “tem início somente após a concessão da pensão por morte, em face do 

princípio da actio nata” (fl . 272e).

O novo acórdão restou assim ementado:

Previdenciário. Civil e Processo Civil. Juízo de retratação. Decadência. Não 

ocorrência.
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Nos termos do RE 626.489 (Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 

julgado em 16/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral), que tratou da 

revisão do ato de concessão de benefícios previdenciários, “o prazo decadencial de 

dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo 

inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente 

prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, 

sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição”.

Entretanto, não há falar em decadência quando a ação judicial foi distribuída em 

momento anterior ao decênio, notadamente quando o curso do prazo “tem início 

somente após a concessão da pensão por morte, em razão do princípio da actio nata” 

(TRF4, AC 2008.71.00.019956-7, Terceira Seção, Relatora p/ Acórdão Vânia Hack de 

Almeida, D.E. 28/08/2015) (fl . 272e).

Opostos novos Embargos de Declaração, foram eles acolhidos, em parte, 

apenas para fi ns de prequestionamento (fl s. 285/293e).

O INSS interpôs Recurso Especial, que foi admitido, na origem, e, nesta 

Corte, foi provido, “para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, em face 

da decadência do direito à revisão da RMI da aposentadoria anteriormente concedida 

ao consorte da parte autora, com a inversão dos ônus sucumbenciais, observada 

a regra do art. 12 da Lei n. 1.060/1950, tendo em vista o deferimento do pedido 

de assistência judiciária gratuita (fl . 31)”, na forma da decisão monocrática de fl s. 

335/340e, de lavra do Ministro Sérgio Kukina, mantida, pela Primeira Turma do 

STJ, no julgamento do Agravo interno, em acórdão assim ementado:

Previdenciário. Pensão derivada de aposentadoria obtida junto ao INSS. 

Decadência decenal. Viúva titular de pensão por morte de marido aposentado. 

Majoração da pensão mediante a revisão da renda mensal inicial (RMI) da pretérita 

aposentação. Inviabilidade no caso concreto. Consumação da decadência decenal 

relativamente ao pedido de revisão da RMI da aposentadoria. Exegese do art. 103, 

caput, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela MP 1.523-9/1997.

1. No caso concreto, a autora, titular de pensão por morte, busca a majoração dos 

valores de seu benefício, solicitando, para tanto, a prévia revisão da renda mensal 

inicial (RMI) da aposentadoria de seu falecido esposo.

2. Em tal contexto, o pedido de revisão da RMI da mencionada aposentadoria, 

com a consequente majoração da pensão da viúva, acha-se inviabilizado, eis que, a 

teor do decidido em repetitivo no REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

DJe 04/06/2013, “Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, 

instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no 

direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse 

preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)”.
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3. Logo, na hipótese em exame, a possibilidade de revisão da RMI da aposentadoria 

do fi nado marido da pensionista quedou fulminada pela decadência de dez anos. 

Nesse sentido: REsp 1.526.968/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016.

4. Agravo interno improvido (fl . 376e).

Inconformada, a parte autora interpôs os presentes Embargos de 

Divergência (fls. 384/409e), alegando, em síntese, divergência com a 

jurisprudência da Segunda Turma, que se orienta no sentido de que “o início 

do prazo decadencial do direito de revisão de pensão por morte que tem como 

escopo a revisão de benefício originário recebido pelo segurado instituidor em 

vida é a partir da concessão da pensão (conforme regras do art. 103 da Lei 

8.213/1991)”. Apresenta, como paradigma, o acórdão proferido no julgamento 

do AgInt no REsp 1.547.074/RS, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, 

julgado, pela Segunda Turma do STJ, em 07/03/2017.

Requer, por fi m, sejam conhecidos e providos “os presentes Embargos de 

Divergência, para o fi m de reformar a decisão recorrida, no sentindo de prevalecer 

o entendimento expresso no AgInt no REsp 1.547.074 - RS (2015/0192715-

8), julgado pela Segunda Turma do STJ, afastando a decadência em prol da 

concretização do direito da segurada, conforme postulado na peça exordial. Em 

termos sucessivos, requer-se a manifestação sobre a aplicabilidade da decadência 

tratando-se de benefício mais vantajoso, que não foi objeto de manifestação pelo 

INSS, na via administrativa, em prol da concretização dos direitos da parte autora, 

tema afetado, nesta Corte, em 09/11/2016, nos autos do REsp 1.631.021/PR e do 

REsp 1.612.818/PR, ambos de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, 

para julgamento pela Primeira Seção, segundo o rito dos recursos representativos de 

controvérsia, conforme prevê o art. 1.036, § 5º, do CPC/2015” (fl . 401e).

O Relator dos presentes Embargos de Divergência, Ministro Mauro 

Campbell Marques, no voto que proferiu, dando provimento aos Embargos de 

Divergência, para fazer prevalecer o entendimento do acórdão paradigma – no 

que foi acompanhado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho –, destacou que 

“deve prevalecer a tese segundo a qual, o prazo decadencial deve ter por termo inicial 

a data da concessão da pensão por morte. Com efeito, a concessão do benefício derivado 

pensão por morte inaugura uma nova relação jurídica e, por consequência, um novo 

prazo decadencial. Cada benefício deve ser considerado de forma autônoma para fi ns 

de incidência do prazo decadencial previsto no artigo 103, caput, da Lei 8.213/91, 

ainda que a revisão da pensão por morte exija a revisão da renda mensal inicial do 
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benefício que lhe deu origem. Ademais, deve ser levado em consideração, que a parte 

interessada só detém legitimidade para pleitear a revisão do benefício originário, 

após o óbito do instituidor. Logo, em razão da observância ao Princípio da Actio 

Nata, o curso do prazo decadencial só tem início com a concessão da pensão por morte, 

momento em que nasce a legitimidade para o pleito da revisão pretendida. Somente 

com a concessão da pensão, recebida em nome próprio, o dependente passa a deter a 

legitimidade para questionar o ato de concessão da aposentadoria que era recebida 

pelo segurado falecido, ainda que para fi ns de refl exos monetários em sua pensão. 

Dessa forma, não incide a decadência em relação à pretensão de revisão de pensão por 

morte, se proposta antes de decorridos dez anos do seu ato de concessão, ainda que o 

ato revisional implique na revisão do benefício originário. Cumpre esclarecer que a 

revisão do benefício originário gera efeitos fi nanceiros apenas em relação ao benefício 

derivado, de sorte que, o benefi ciário só terá direito de receber as diferenças advindas 

da revisão da pensão por morte”.

Porém, segundo o acórdão embargado, da Primeira Turma do STJ, de 

relatoria do Ministro Sérgio Kukina, “embora o pedido seja de revisão da pensão 

por morte, o que pretende a parte autora, na verdade, é revisar a renda mensal inicial 

da aposentadoria ensejadora da pensão, o que geraria, por óbvio, refl exos fi nanceiros 

no benefício derivado. Com efeito, se algum equívoco administrativo houve, isso 

ocorreu por ocasião da concessão da pretérita aposentadoria, cuja titularidade era 

do segurado falecido (marido da requerente), o qual não se desincumbiu, a tempo e 

modo, de provocar a revisão de seu próprio benefício. No caso dos autos, o benefício 

de aposentadoria que precedeu à pensão por morte recebida pela viúva recorrida foi 

concedido ao seu marido antes da edição da MP n. 1.523/1997, mais precisamente em 

2/7/1991 (fl . 4). A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em 12/9/2011 (fl . 

1), motivo pelo qual o reconhecimento da decadência decenal do direito de revisão da 

RMI daquela aposentadoria, ainda que haja repercussão fi nanceira na pensão morte, 

é medida que se impõe. Em tal contexto cronológico, o pedido de revisão da RMI da 

mencionada aposentadoria, com a consequente majoração da pensão da viúva, acha-

se inviabilizado, eis que, a teor do decidido em repetitivo no REsp 1.309.529/PR, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/06/2013, ‘Incide o prazo de decadência 

do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, 

convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou 

indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua 

vigência (28.6.1997)’. (...) Logo, na hipótese em exame, a possibilidade de revisão 

da RMI da aposentadoria do fi nado marido da pensionista quedou fulminada pela 

decadência de dez anos” (fl s. 379/380e).



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 115-315, julho/setembro 2019 255

Sobre o assunto, a Primeira Seção desta Corte, em 28/11/2012, no 

julgamento do REsp 1.326.114/SC (Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 

de 13/05/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, fi rmou entendimento 

no sentido de que “incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, 

instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no 

direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito 

normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)” (Tema 544), na 

forma do acórdão assim ementado:

Previdenciário. Matéria repetitiva. Art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. 

Recursos representativos de controvérsia (REsps 1.309.529/PR e 1.326.114/

SC). Revisão do ato de concessão de benefício previdenciário pelo segurado. 

Decadência. Direito intertemporal. Aplicação do art. 103 da Lei 8.213/1991, com 

a redação dada pela MP 1.523-9/1997 aos benefícios concedidos antes desta 

norma. Possibilidade. Termo a quo. Publicação da alteração legal.

Matéria submetida ao regime do art. 543-C do CPC

1. Trata-se de pretensão recursal do INSS com o objetivo de declarar a 

decadência do direito do recorrido de revisar benefícios previdenciários anteriores 

ao prazo do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-

9/1997 (D.O.U 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, por ter 

transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da 

ação.

2. Dispõe a redação supracitada do art. 103: “É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 

seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do 

dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória defi nitiva no âmbito 

administrativo.”

Situação análoga - Entendimento da Corte Especial

3. Em situação análoga, em que o direito de revisão é da Administração, a 

Corte Especial estabeleceu que “o prazo previsto na Lei n. 9.784/99 somente 

poderia ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito 

retroativo à referida Lei” (MS 9.122/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, 

DJe 3.3.2008). No mesmo sentido: MS 9.092/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Corte 

Especial, DJ 25.9.2006; e MS 9.112/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, 

DJ 14.11.2005.

O objeto do prazo decadencial

4. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 

8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício 

previdenciário.
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5. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio jurídico, não sendo 

possível que lei posterior imponha sua modifi cação ou extinção.

6. Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado 

alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito exercitável de 

natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico.

7. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a 

aplicação do regime jurídico da citada norma sobre o exercício, na vigência desta, do 

direito de revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da instituição do 

prazo decadencial.

Resolução da tese controvertida

8. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela 

Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão 

dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, 

com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997).

9. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da 

Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da 

mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, fi rmou 

o entendimento - com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos 

antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei 

de Benefícios - de que “o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da 

ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor 

a norma fi xando o referido prazo decenal (28.6.1997)” (REsp 1.303.988/PE, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012).

Caso concreto

10. Concedido, in casu, o benefício antes da Medida Provisória 1.523-9/1997 e 

havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa norma 

e o ajuizamento da ação com o intuito de rever ato concessório ou indeferitório, 

deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 269, IV, do 

CPC.

11. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução 8/2008 do STJ (STJ, REsp 1.326.114/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Primeira Seção, DJe de 13/05/2013).

Esse entendimento foi ratificado, pela Primeira Seção, no recente 

julgamento, em 13/02/2019, igualmente sob o rito do art. 543-C do CPC/73, 

dos Recursos Especiais 1.631.021/PR e 1.612.818/PR – aos quais se refere a 

ora embargante, a fl . 401e, requerendo que sobre eles se manifeste esta Seção –, 

cuja questão controvertida diz respeito à “incidência ou não do prazo decadencial 

previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento de direito 

adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso”.
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Por ocasião do julgamento dos aludidos Recursos Especiais repetitivos, 

concluído em 13/02/2019 (Tema 966), decididiu-se, por maioria, que, “sob a 

exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/91, incide o prazo decadencial para 

reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso”.

Naquela ocasião, nos debates que se travaram, destacou-se que, uma vez 

reunidos os requisitos legais, o segurado adquire o direito ao benefício previdenciário, 

podendo requerê-lo a qualquer tempo, sem limite temporal, porquanto se trata de 

direito fundamental, assegurado constitucionalmente. Porém, uma vez concedido o 

benefício – ainda que não tenha sido o melhor, ou o mais vantajoso –, nasce, para o 

benefi ciário, novo direito, qual seja, o de pedir a revisão do ato de concessão, pedido que 

estará sujeito ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, conforme expressamente previsto 

no art. 103, caput, da Lei 8.213/91, em harmonia com o entendimento fi rmado 

pelo STF, em regime de repercussão geral.

Realmente, em 21/02/2013, ao examinar o caso específi co do direito adquirido 

ao melhor benefício, no RE 630.501/RS, julgado sob o regime da repercussão geral 

(Tema 334 – “Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com 

legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua 

concessão”), o STF fi rmou o entendimento no sentido de que, também nessa hipótese, 

devem ser respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição das parcelas já 

vencidas, tendo consignado que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre 

observar o quadro mais favorável ao benefi ciário, pouco importando o decesso 

remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais 

para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição 

quanto às prestações vencidas” (STF, RE 630.501/RS, Rel. Ministra Ellen Gracie, 

Pleno, DJe de 26/08/2013).

Posteriormente, em 16/10/2013, no julgamento do RE 626.489/SE, também 

sob o regime da repercussão geral, o STF entendeu pela inexistência de prazo 

decadencial, mas apenas para a concessão inicial do benefício previdenciário, que é 

direito fundamental, e, assim, não sujeito aos efeitos do prazo decadencial, concluindo 

ser “legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão 

de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no 

interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio fi nanceiro e 

atuarial para o sistema previdenciário” (STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro 

Roberto Barroso, Pleno, DJe de 23/09/2014).

O Ministro Mauro Campbell Marques, quando do julgamento, em 

13/02/2019, dos aludidos Recursos Especiais repetitivos 1.631.021/PR e 
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1.612.818/PR, invocando os referidos precedentes do STF, destacou que “o 

prazo decadencial incide sobre o conteúdo do ato administrativo: período 

básico de cálculo; salários de contribuição; salário de benefício; a incidência 

ou não do fator previdenciário sobre o cálculo; e a renda mensal inicial desse 

cálculo. Esses são os aspectos econômicos do cálculo do benefício. O STF protege 

o núcleo do direito fundamental. Permite possa o direito fundamental ao benefício 

previdenciário ser exercido a qualquer tempo, sem que atribua qualquer consequência 

negativa à inércia do benefi ciário. Esses são os dizeres do próprio Ministro 

Roberto Barroso, Relator do RE 626.489/SE. A decadência instituída pela MP 

1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário, em outras 

palavras, a pretensão de discutir os componentes que formaram a graduação econômica 

do benefício já concedido. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no RE 630.501/

RS, estipulou a decadência prevista no caput do art. 103, para reconhecimento de 

direito adquirido ao melhor benefício”. Asseverou, ainda, que, “conjugando os 

fundamentos contidos tanto no referido RE 630.501/RS com os recentes 

valores ressaltados na repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal, 

no RE 626.489/SE, é possível afi rmar que (...) se há, realmente, um direito 

ao melhor benefício de aposentadoria, esse direito deve ser exercido em dez anos, 

porquanto o reconhecimento do direito adquirido ao melhor benefício equipara-

se à revisão, quando já em manutenção na vida do trabalhador segurado uma 

aposentadoria. Hipótese distinta, que não se submete à decadência, é aquela em que o 

trabalhador ainda não recebe qualquer aposentadoria”.

O acórdão fi cou assim ementado:

Previdenciário. Recurso especial representativo de controvérsia. 

Reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso. Equiparação ao 

ato de revisão. Incidência do prazo decadencial. Artigo 103 caput da Lei 8.213/1991. 

Tema 966. Recurso especial não provido.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se o prazo decadencial do caput do artigo 103 

da Lei 8.213/1991 é aplicável aos casos de requerimento a um benefi cio previdenciário 

mais vantajoso, cujo direito fora adquirido em data anterior à implementação do 

benefi cio previdenciário ora em manutenção.

2. Em razão da natureza do direito tutelado ser potestativo, o prazo de dez anos 

para se revisar o ato de concessão é decadencial.

3. No âmbito da previdência social, é assegurado o direito adquirido sempre 

que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefi cio, lei posterior 

o revogue, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, 

imponha critérios de cálculo menos favoráveis ao segurado.
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4. O direito ao benefício mais vantajoso, incorporado ao patrimônio jurídico 

do trabalhador segurado, deve ser exercido por seu titular nos dez anos previstos 

no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991. Decorrido o decênio legal, acarretará a 

caducidade do próprio direito. O direito pode ser exercido nas melhores condições em 

que foi adquirido, no prazo previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991.

5. O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-

se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. Importante 

resguardar, além da segurança jurídica das relações fi rmadas com a previdência 

social, o equilíbrio fi nanceiro e atuarial do sistema previdenciário.

6. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia: sob a exegese 

do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para 

reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.

7. Recurso especial do segurado conhecido e não provido. Observância dos 

artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015 (STJ, REsp 1.612.818/PR e REsp 1.631.021/PR, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgados em 13/02/2019, 

pendentes de publicação).

No presente caso, sustenta a autora – pensionista desde 01/11/2008 (fl . 

17e), em ação ajuizada em 12/09/2011 – o direito adquirido de seu falecido pai à 

aposentadoria mais vantajosa, com renda mensal inicial calculada nos termos da 

Lei 6.950/81, diferentemente da aposentação concedida ao de cujus, pelo INSS, 

em 02/07/91 (fl . 18e).

Como o deslinde da controvérsia dos presentes autos dependia da solução 

a ser dada nos Recursos Especiais repetitivos 1.631.021/PR e 1.612.818/PR, 

pela Primeira Seção, aguardei a conclusão do julgamento daqueles apelos, em 

13/02/2019 (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção), para a 

prolação do presente voto-vista.

Destaco que a própria parte ora embargante requer, na peça recursal 

dos Embargos de Divergência, que a Primeira Seção se manifeste sobre a 

“aplicabilidade da decadência, tratando-se de benefício mais vantajoso”, em face de 

direito adquirido, invocando os dois Recursos Especiais repetitivos anteriormente 

mencionados (fl . 401e), cujo julgamento se concluiu em 13/02/2019.

A propósito, destaco que o Ministro Benedito Gonçalves reconsiderou 

a decisão por ele proferida, que dera provimento ao REsp 1.643.274/PR, 

interposto pelo INSS, em situação análoga à dos presentes autos – decisão 

citada no voto do Ministro Mauro Campbell Marques –, para determinar a 

devolução daquele processo à origem, para aguardar o julgamento dos aludidos 

Recursos Especiais repetitivos (REsp 1.643.274/PR, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe de 11/12/2017).
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Esclareço que não julguei, até o presente momento, como relatora, na 

Segunda Turma ou na Primeira Seção, a controvérsia relativa à incidência 

ou não da decadência, prevista no art. 103 da Lei 8.213/91, para a revisão 

de benefício, para o reconhecimento de direito adquirido a benefício mais 

vantajoso, tampouco o termo inicial da decadência para a revisão da pensão 

derivada da aposentadoria do instituidor, quando já decaiu, para o titular da 

aposentadoria, o direito à sua revisão, tema sobre o qual não há, até o presente 

momento, precedente da Primeira Seção.

Aguardei a oportunidade para examinar o assunto, com maior detença, 

perante esta Primeira Seção, sede própria para fazê-lo.

Nesta oportunidade, após ter a Primeira Seção fi xado, em 13/02/2019, a tese 

– nos Recursos Especiais repetitivos 1.612.818/PR e 1.631.021/PR, consentânea 

com o entendimento fi rmado pelo STF, nos Recursos Extraordinários 630.501/

RS e 626.489/SE, julgados sob o regime da repercussão geral – no sentido de que 

“incide o prazo decadencial para o reconhecimento do direito adquirido ao benefício 

previdenciário mais vantajoso”, entendo que a jurisprudência consubstanciada 

no paradigma invocado nos presentes Embargos de Divergência, oriundo da 

Segunda Turma, merece uma releitura, à luz da conclusão estabelecida nos 

mencionados Recursos Especiais repetitivos.

Após detida refl exão sobre o assunto, convenci-me, data venia, de que deve 

prevalecer o entendimento defendido pelo Ministro Sérgio Kukina, no acórdão 

embargado.

O acórdão de 2º Grau, o acórdão paradigma e o eminente Relator 

defendem um novo início de prazo decadencial de dez anos, a contar da 

concessão da pensão, para a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria 

do instituidor do benefício, mesmo que atingida a revisão da aposentadoria 

pela decadência – decadência que se reconheceu existente, no julgamento dos 

aludidos Recursos Especiais repetitivos –, fazendo-o com fundamento no 

princípio da actio nata, porquanto “somente com a concessão da pensão, recebida 

em nome próprio, o dependente passa a deter legitimidade para questionar o ato de 

concessão da aposentadoria que era recebida pelo segurado falecido, ainda que para fi ns 

de refl exos monetários em sua pensão”.

Entretanto, distinção deve ser feita entre o direito de ação – vinculado ao 

prazo prescricional para exercê-lo – e o direito material em si, que pode, se não 

exercido em certo prazo, ser atingido pela decadência, que, como dispõe a lei, 

não se suspende, nem se interrompe.
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Sobre a distinção entre os institutos da prescrição e da decadência vale 

transcrever a doutrina de ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL, que 

esclarece:

Todo direito nasce de um fato a que a lei atribui efi cácia para gerá-lo. Esse 

fato ou é um acontecimento natural, alheio à vontade humana, ou é um ato, 

dependente dessa vontade, e praticado no intuito de dar nascimento ao direito. 

Em ambos esses casos: a lei ou o agente pode subordinar o direito para se tornar 

efetivo, à condição de ser exercido dentro de um período de tempo sob pena de 

caducidade. Se o titular do direito assim condicionado deixa de exercitá-lo dentro do 

prazo estabelecido, opera-se a decadência, e o direito se extingue, não mais sendo 

lícito ao titular pô-lo em atividade.

O objeto da decadência, portanto, é o direito, que, por determinação da lei ou da 

vontade do homem, já nasce subordinado à condição de exercício em limitado lapso 

de tempo.

Bem nítida, pois, a diferença entre a decadência e a prescrição, porque, há entre 

elas, uma substancial diversidade de objetos, recaindo a decadência sobre o próprio 

direito, que já nasce condicionado, e recaindo a prescrição sobre a ação, que supõe um 

direito atual e certo. A prescrição tem, como uma de suas condições, que a ação haja 

nascido, isto é, se tenha tornado exercitável; ao passo que a decadência, extinguindo 

o direito antes que ele se fi zesse efetivo pelo exercício, impede o nascimento da ação.

O direito e a ação, respectivamente objetos da decadência e da prescrição, 

são coisas essencialmente diversas, assim como o doente não se confunde com a 

medicina que o socorre. O direito é uma faculdade de agir atribuída ao titular, ao 

passo que a ação é um meio judicial de proteção a essa faculdade, quando ameaçada 

ou violada. Se o prazo que se estabelece se refere à faculdade de agir, subordinando-a 

à condição de exercício dentro de determinado lapso de tempo, esse prazo é de 

decadência; mas se o prazo se estabelece para o princípio da ação, uma vez ofendido 

o direito, esse prazo é a prescrição. A decadência impede que o direito, até então 

existente em potência, passe a existir em ato, mas contra a qual surge um obstáculo 

superveniente, que a ação tem por fi m remover, para reintegrá-lo nessa existência. A 

decadência, pois, extingue o direito antes que se tivesse exteriorizado, ou adquirido 

uma existência objetiva; e a prescrição só o extingue pela extinção da ação, depois de 

exteriorizado e obviamente existente, mas atacado pela violação.

Essa diferença entre decadência e prescrição pela diferença entre direito e ação não 

escapou à argúcia de nossos escritores, que, melhor avisados do que os alienígenas, 

desde logo a surpreenderam e denunciaram. É assim que Carvalho de Mendonça 

escreve: “Há hoje na doutrina uma séria preocupação em distinguir a prescrição do 

que se chama decadência, ou esgotamento de prazos legais. Não achamos razão 

para a disputa. A prescrição implica em um estado especial do credor, caracterizado 

pela inércia e negligência e lapso do tempo e se dirige contra a ação impossibilitando 

seu exercício. A decadência, ao contrário, fere o próprio direito e o extingue.”
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Também Carvalho Santos diz: “Instituto afi m ao da prescrição é o da decadência 

do direito, não sendo muito nítidos os traços diferenciais que os extremam. O que 

mais pode distingui-los é a circunstância de a decadência atingir o próprio direito, 

diretamente, o que não sucede com a prescrição” (LEAL, Antônio Luís da Câmara. 

Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 4ª ed. atual. pelo juiz 

José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 104-107).

No sentido de que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio 

nata, confi ra-se o seguinte precedente:

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Prescrição. 

Reconhecimento pela Administração do direito à incorporação dos quintos 

pelos servidores públicos. Portaria 527/2004-JF/RN. Atraso nos pagamentos 

devidos. Prescrição regida pela princípio da actio nata. Marco inicial para pleitear 

o cumprimento das obrigações fi xadas na portaria. Momento em que se verifi ca a 

desatenção ao pagamento na data aprazada. Agravo regimental desprovido.

1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso 

do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, 

momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

2. A Ação Monitória subjacente foi ajuizada por Servidores Públicos do 

Judiciário Federal do Rio Grande do Norte visando ao recebimento dos valores 

relativos aos quintos incorporados nos anos de 1998 a 2001, nos termos da 

Portaria 527/2004-JF/RN; sendo que, consoante afi rma o Tribunal de origem, a 

União se encontra em mora quanto ao pagamento da dívida líquida da qual os 

autores são benefi ciários.

3. Após o reconhecimento do direito dos Servidores por meio da Portaria 

527/2004-JF/RN, de 30.12.2004, a Administração Federal passou a efetuar a 

quitação do referido débito, de forma parcelada, nos meses de dezembro de 

2004 e 2005, constatando-se a falta de continuidade dos pagamentos a partir 

de dezembro de 2006 (data fi xada administrativamente para cumprimento da 

obrigação). Neste contexto, afi gura-se claro que o marco inicial para o cômputo 

do prazo prescricional é dezembro de 2006, momento em que surgiu a lide; logo, 

não está caracterizada a prescrição da Ação Monitória ajuizada em 07.05.2008. 

Precedentes.

4. Agravo Regimental desprovido (STJ, AgRg no REsp 1.148.236/RN, Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 14/04/2011).

Também nesse sentido, o Ministro Herman Benjamin, no voto que 

proferiu na assentada do dia 28/11/2018, quando da análise do Tema 975 – 

“Questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão 

do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 
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da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia 

previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão”, atualmente 

aguardando voto-vista da Ministra Regina Helena Costa –, ratifi cando o voto 

que anteriormente havia proferido, destacou que “merece revisão a corrente 

que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como princípio da actio nata) 

sobre a decadência (...)”.

Com efeito, o princípio da actio nata diz respeito ao direito de ação, e, nessa 

medida, está interligado ao prazo prescricional. O prazo decadencial, por sua vez, 

refere-se ao direito material, que, no caso, deveria ter sido exercido no prazo 

de dez anos, na forma do art. 103, caput, da Lei 8.213/91, mas não o foi, na 

hipótese em julgamento.

Por sua vez, o prazo decadencial é fi xado em relação ao direito em si, não em 

relação à pessoa, de modo que nem mesmo os incapazes escapam dos seus efeitos. 

Não admite a decadência, por outro lado, diferentemente do que ocorre com a 

prescrição, suspensão ou interrupção. Assim sendo, a morte do pai da autora e a 

concessão da pensão em nada interferem na decadência do direito de revisão do 

benefício originário, decadência que, no caso, já se consumara, antes mesmo do 

óbito do instituidor da pensão, em 2008.

A propósito, prossegue advertindo CÂMARA LEAL sobre o assunto:

A decadência se opera, automaticamente, pelo decurso do prazo extintivo e 

inércia do titular. Verifi cadas essas duas condições, a sua consumação é fatal, não 

admitindo causas preclusivas.

Como dizem Planiol & Ripert, os prazos prefi xos (ou decadência) diferem ainda da 

prescrição por não poderem ser alongados nem por uma causa de suspensão, nem 

por um ato interruptivo. Nesse sentido é a lição de Coviello, Ruggiero, Barassi, Brugi, 

Modica e Siciliani.

Somente o exercício efetivo do direito, dentro do termo a ele prefi xado, impede a 

decadência.

Em se tratando de direito cujo exercício consiste na proposição da ação 

judicial, isto é, tratando-se da impropriamente denominada decadência da ação, 

essa decadência só é impedida pelo exercício da ação, antes de esgotado o prazo 

extintivo.

Cumpre, porém, notar que a ação, para produzir esse efeito obstantivo a 

decadência, não deve ser nula por incompetência de foro ou de juízo, ou por 

defeito de forma, nem tornar-se perempta, nem vir a cessar por desistência.

82. A decadência, sendo um fenômeno objetivo, em que elemento subjetivo não 

tem qualquer infl uência, porque não é estabelecida em atenção às pessoas, mas 
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exclusivamente em virtude da inércia, o seu prazo corre conta todos e se completa, 

fatalmente, no momento de sua expiração.

Isto posto, as pessoas contra as quais não corre a prescrição não fi cam, igualmente, 

isentas dos efeitos da decadência.

Ela corre, pois: a) entre cônjuges, na constância do matrimônio; b) entre 

ascendentes e descendentes, durante o pátrio poder; c) entre tutelados e tutores, 

durante a tutela; d) entre curatelados e curadores, durante a curatela; e) contra os 

absolutamente incapazes; f ) contra os ausentes do país a serviço público da União, 

dos Estados ou dos Municípios; g) contra os que se acharem em serviço militar do 

exército ou armada, em tempo de guerra.

83. Não se pode aplicar à decadência a máxima quae temporalis sunt ad 

agendum, perpetua in excipiendo.

Quer isso dizer que a decadência do direito não só impede seja ele invocado por 

via da ação, como ainda por via de exceção.

Extinguindo-se o direito pela decadência, essa extinção o torna inoperante, não 

podendo, portanto, constituir o fundamento jurídico de qualquer alegação em juízo, 

quer essa alegação em juízo, quer essa alegação se faça por meio da ação, quer, em 

defesa, por meio de exceção.

Justifi cando essa tese, escreve Coviello: “se um direito que não se pode exercitar 

por via de ação, se pode fazer valer, nos limites já indicados, por via de exceção, 

desde que o titular não é considerado negligente em dela se valer, por não ter 

sido ainda exercitada a ação correspondente. Mas, se um direito deve ser exercido 

somente dentro de um dado termo, de modo que, expirado este, o direito se 

torna extinto, prescindindo-se da consideração do fato que causou a falta de 

exercício, seja negligência ou impossibilidade de desenvolver a própria atividade, 

é evidente que, transcorrido o termo decadência, o direito, assim como não se 

pode fazer por via de ação, assim tampouco por via de exceção” (LEAL, Antônio 

Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil. 4ª 

ed. atual. pelo juiz José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 111-114).

Nesse panorama, se já havia decaído, para o instituidor da pensão, o direito 

à revisão de sua aposentadoria, o titular da pensão por morte não mais poderá 

exercê-lo, porquanto ele já perecera, situação que não pode ser mitigada, por 

força do princípio da actio nata, que diz respeito ao direito de ação, não fazendo 

ressurgir o direito material correspondente.

No caso, o pedido de revisão da pensão por morte exige, como pressuposto 

necessário, a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria que a originou. 

Todavia, se o direito à revisão da aposentadoria não mais existia – quando 

ocorrido o óbito, em 2008, e concedida a pensão –, em face da inércia do falecido 

titular, instituidor da pensão, não é possível reconhecê-lo, posteriormente, para 

os seus dependentes.
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Não obstante os argumentos do eminente Relator, Ministro Mauro 

Campbell Marques, quanto à necessidade de distinguir os dois benefícios, fi xando, 

para cada um, o respectivo prazo decadencial, é preciso ter em em mente que, 

uma vez decaído o direito de rever o ato de concessão do benefício originário 

– como no caso –, o novo prazo decadencial, fi xado a partir do recebimento da 

pensão por morte, só pode referir-se ao pedido de revisão da própria pensão, ou 

seja, do benefício derivado.

De fato, o direito de rever o benefi cio originário pertencia ao falecido 

segurado, que não o exerceu. Por conseguinte, considerando que o direito decaiu, 

não poderá, posteriormente, ser invocado pela titular da pensão por morte, 

à qual restará, tão somente, em sendo o caso, o direito de rever os critérios 

utilizados no cálculo da renda mensal inicial da própria pensão, por exemplo, se 

inobservados os parâmetros estabelecidos no art. 75 da Lei 8.213/91.

Reafirme-se que o princípio da actio nata faz nascer, para o novo 

benefi ciário, apenas o direito de ação, não o direito material – relacionado à 

graduação econômica do benefício originário, especifi camente, à fi xação da 

renda mensal inicial –, direito que, no caso, já foi extinto, pelo decurso do prazo 

decadencial.

Deve-se relembrar que, no campo previdenciário, incide, como regra, 

nos pedidos de revisão do ato de concessão ou de indeferimento do benefício, 

a disposição do art. 103, caput, da Lei 8.213/91, cuja redação, à época da 

interposição dos presentes Embargos de Divergência, era a seguinte:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação 

do segurado ou benefi ciário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar 

do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, 

quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

defi nitiva no âmbito administrativo.

No caso em exame, o direito fundamental, assegurado constitucionalmente, 

diz respeito à concessão do benefício originário de aposentadoria, cuja graduação 

econômica a titular do benefício derivado quer rever, para alcançar melhor 

proveito econômico, o que não pleiteado, em vida, pelo falecido segurado, 

no prazo de dez anos, a partir da vigência da Medida Provisória 1.523-9, de 

27/06/97.

Nesse diapasão, entendo que as teses fi xadas pelo STJ, no julgamento dos 

Recursos Especiais repetitivos 1.326.114/SC e 1.309.529/PR (Tema 544), 
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1.612.818/PR e 1.631.021/PR (Tema 966), bem como pelo STF, em regime 

de repercussão geral, no julgamento dos Recursos Extraordinários 626.489/SE 

e 630.501/RS, afastam a pretensão da ora embargante, porquanto, quando do 

óbito do instituidor da pensão, em 2008, e da concessão do aludido benefício, 

em 01/11/2008, já havia decaído o direito material à revisão da renda mensal 

inicial da aposentadoria do instituidor do benefício derivado.

Desse modo, não há como afastar a incidência do prazo decadencial, quanto 

ao pedido de revisão da renda mensal inicial da aposentadoria, porquanto, uma 

vez que já decaído esse direito, para o instituidor da pensão por morte, não se 

pode reconhecê-lo para a parte dependente, benefi ciária da pensão.

É de se considerar, ainda, que a fi xação do marco temporal, a que se refere 

a decadência, tem fundamento, como destacou o Ministro Roberto Barroso, “no 

princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a perenização dos litígios 

e na busca do equilíbrio fi nanceiro e atuarial para o sistema previdenciário”.

Além disso, o prazo de decadência, salvo expressa disposição legal em 

contrário – que, para o caso específi co, inexiste –, não está sujeito às normas que 

impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, na forma do art. 207 do 

Código Civil, que expressamente dispõe:

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as 

normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Nessa medida, a morte do titular do benefício originário e a consequente 

concessão da pensão por morte não podem reabrir o prazo decadencial já 

exaurido, sob pena de violação ao citado dispositivo legal, de modo que o 

pedido de revisão, no caso, para a titular da pensão, está limitado à graduação 

econômica da própria pensão, não podendo alcançar o cálculo do benefício de 

aposentadoria que a originou, se, como no caso em julgamento, está o respectivo 

direito fulminado pela decadência.

Logo, no caso, não há dúvida de que, quando ocorrido o óbito do instituidor 

do benefício, em 2008, e concedida a pensão à autora, em 01/11/2008, já havia 

decaído, para o segurado falecido, o direito de revisão do benefício originário, 

concedido em 02/07/91, não sendo possível, à benefi ciária da pensão por morte, 

postular diferenças decorrentes da aludida revisão.

Em suma, quanto aos critérios utilizados para defi nir a renda mensal inicial 

do benefício originário, há de ser observado se já houve, para o falecido titular, o 

decurso do prazo decadencial, previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91, pois, 
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uma vez transcorrido, cumpre reconhecer a decadência do direito à revisão do 

ato de concessão do benefício originário.

Por sua vez, o princípio da actio nata, embora faça iniciar, para a titular da 

pensão por morte, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação, não pode 

servir de fundamento para alcançar direito já fulminado pelo decurso do prazo 

decadencial.

É certo que, com a concessão da pensão por morte, pelo sempre invocado 

princípio da actio nata – vinculado ao prazo prescricional do direito de ação, 

e não ao prazo decadencial –, a pensionista passa a ter legitimidade ativa e 

direito de ação (actio nata) para postular o direito à revisão da aposentadoria do 

instituidor da pensão, o que não vingará, se o direito material em si tiver sido 

fulminado pela decadência, o que ocorreu, no caso presente, no qual se alega 

que o de cujus teria adquirido direito a uma aposentadoria mais vantajosa, mas 

não postulara a revisão da sua renda mensal inicial, no prazo decadencial de dez 

anos.

Firmada essa premissa, no caso concreto não pode ser reconhecido o 

direito à pretendida revisão, em face da decadência.

É que, na espécie, o benefício originário foi concedido em 02/07/91, 

anteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9, de 27/06/97, adotando-

se, assim, como marco inicial do prazo decadencial, o dia 28/06/97. Contudo, 

conforme consignou o acórdão ora embargado, a presente ação “somente foi 

ajuizada em 12/9/2011 (fl . 1), motivo pelo qual o reconhecimento da decadência 

decenal do direito de revisão da RMI daquela aposentadoria, ainda que haja 

repercussão fi nanceira na pensão morte, é medida que se impõe. Em tal contexto 

cronológico, o pedido de revisão da RMI da mencionada aposentadoria, com a 

consequente majoração da pensão da viúva, acha-se inviabilizado, eis que, a 

teor do decidido em repetitivo no REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, DJe 04/06/2013, ‘Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 

8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na 

Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos 

anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua 

vigência (28.6.1997)’. (...) Logo, na hipótese em exame, a possibilidade de 

revisão da RMI da aposentadoria do fi nado marido da pensionista quedou 

fulminada pela decadência de dez anos” (fl s. 379/380e).

Ante o exposto, peço a mais respeitosa vênia ao Relator, Ministro Mauro 

Campbell Marques, e ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, para negar 
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provimento aos Embargos de Divergência, na linha do acórdão da Primeira 

Turma, ora embargado.

É como voto.

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 53.720-SP (2017/0071530-6)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Município de Leme

Advogado: Adilson Aparecido Senise da Silva e outro(s) - SP220446

Recorrido: Abenir Evangelista de Souza

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Incidente de Assunção de Competência. Processual Civil e 

Tributário. Execução fi scal. Causa de alçada. Recurso ordinário em 

mandado de segurança. Art. 34 da Lei 6.830/80. Constitucionalidade 

reconhecida pelo STF no ARE 637.975-RG/MG - Tema 408/STF. 

Execução fi scal de valor igual ou inferior a 50 ORTN’S. Sentença 

extintiva. Recursos cabíveis. Embargos infringentes e de declaração. 

Exceção. Recurso extraordinário (Súmula 640/STF). Mandado de 

segurança. Sucedâneo recursal. Não cabimento. Súmula 267/STF.

1. Cinge-se a questão em defi nir sobre ser adequado, ou não, 

o manejo de mandado de segurança para atacar decisão judicial 

proferida no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80, tema reputado 

infraconstitucional pela Suprema Corte (ARE 963.889 RG, Relator 

Min. Teori Zavascki, DJe 27/05/2016).

2. Dispõe o artigo 34 da Lei 6.830/80 que, “Das sentenças de 

primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior 

a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - 

ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.
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3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 637.975-RG/

MG, na sistemática da repercussão geral, fi rmou a tese de que “É 

compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que 

afi rma incabível apelação em casos de execução fi scal cujo valor seja 

inferior a 50 ORTN” (Tema 408/STF).

4. Nessa linha de compreensão, tem-se, então, que, das decisões 

judiciais proferidas no âmbito do art. 34 da Lei n. 6.830/80, são 

oponíveis somente embargos de declaração e embargos infringentes, 

entendimento excepcionado pelo eventual cabimento de recurso 

extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 640/STF (“É cabível 

recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro 

grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial 

Cível ou Criminal”).

5. É incabível o emprego do mandado de segurança como 

sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF (“Não cabe 

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 

correição”), não se podendo, ademais, tachar de teratológica decisão 

que cumpre comando específi co existente na Lei de Execuções Fiscais 

(art. 34).

6. Precedentes: AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra Regina 

Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017; AgInt no RMS 

54.845/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 

18/12/2017; AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2017; AgInt no RMS 53.267/

SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/05/2017; 

AgRg no AgRg no RMS 43.562/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 24/10/2013; RMS 42.738/MG, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/08/2013; AgRg no 

RMS 38.790/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 

02/04/2013; RMS 53.613/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, DJe 24/05/2017; RMS 53.096/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017; AgInt no RMS 

53.264/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 07/04/2017; AgInt no RMS 50.271/SP, Rel. Ministra Diva 

Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda 

Turma, DJe 12/08/2016.
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7. Tese fi rmada: “Não é cabível mandado de segurança contra decisão 

proferida em execução fi scal no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80”.

8. Resolução do caso concreto: recurso ordinário do município de 

Leme/SP, a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

Seção do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, a Seção, por 

maioria, fi xou a tese de que não é cabível mandado de segurança contra decisão 

proferida em execução fi scal no contexto do art. 34, da Lei 6.830/80, vencidos 

os Srs. Ministros Assusete Magalhães e Napoleão Nunes Maia Filho.

No caso concreto, a Seção, por maioria negar provimento ao recurso 

ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencido o Sr. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho. Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel 

de Faria, Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Benedito 

Gonçalves e Assusete Magalhães (voto-vista com ressalvas) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 20.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trazem os autos, originariamente, mandado 

de segurança impetrado pelo Município de Leme, em face de decisão judicial 

proferida em autos de execução fi scal extinta em razão de seu baixo valor.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a segurança, em 

aresto assim ementado (fl . 187):

Mandado de segurança. Execução fiscal. Extinção em Primeira Instância. 

Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários. Ausência de ato judicial 

teratológico ou praticado com abuso de poder. Inadequação da via eleita. 

Inadmissibilidade do uso do writ como sucedâneo processual Impetração como 

substitutivo de recurso. Súmula n. 267 do STF. Extinção.

Segurança denegada.



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 115-315, julho/setembro 2019 271

No recurso ordinário,  o recorrente sustenta, em síntese: (I) o não 

cabimento de recurso extraordinário sobre a matéria, consoante já decidido no 

STF nos autos do RE 583.747-RG/RJ; (II) ser possível o manejo do mandamus 

visando à impugnação de decisão judicial de primeiro grau, considerando que 

ela teria condão de ocasionar dano irreparável ao não observar o princípio 

da indisponibilidade do Erário público; (III) “a interpretação que melhor se 

coaduna com a fi nalidade da ação mandamental é a que admite a impetração 

do “mandamus”, sempre que não houver recurso útil a evitar ou reparar lesão a 

direito líquido e certo do impetrante” (fl . 209); (IV) “aplicar de maneira absoluta 

o art. 34 da Lei n. 6.830/80, seria perpetuar fl agrantes ilegalidades na execução 

fi scal, podendo contrariar inclusive disposição literal de lei, visto que a instância 

extraordinária cabível à espécie é passível somente de discussão da matéria 

constitucional” (fl . 221).

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, em 

parecer ementado nos seguintes termos (fl . 234):

Administrativo. Mandado de segurança. Execução fi scal. Embargos infringentes. 

Prescrição. Decisão judicial teratológica ou fl agrantemente ilegal. Inocorrência.

Na sessão do dia 11 de outubro de 2017, encaminhei proposta de afetação 

do tema ao rito dos repetitivos ou à sistemática do Incidente de Assunção 

de Competência - IAC, tendo a Primeira Seção acolhido, por maioria, o 

julgamento sob o rito do IAC, resultando na seguinte ementa (fl . 297):

Processual Civil. Recurso em mandado de segurança. Execução fi scal de valor 

igual ou inferior a 50 OTN. Art. 34 da Lei 6.830/80. Cabimento do writ. Relevante 

questão de direito. Composição de divergência entre as Turmas da Primeira Seção. 

Submissão do tema ao rito do Incidente de Assunção de Competência - IAC.

1. A matéria controvertida consiste em saber se é cabível a impetração do 

mandado de segurança para atacar decisão judicial que extingue a execução 

fi scal com base no art. 34 da Lei 6.830/80.

2. Presença de relevante questão de direito, com grande repercussão social. 

Julgados divergentes no âmbito da Primeira Seção.

3. Afetação ao rito do incidente de assunção de competência previsto no 

artigo 947 do CPC/2015. Acolhimento.

Instado a se manifestar novamente, o Ministério Público Federal, em 

parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Antonio Fonseca, 

opinou que, “em observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade, 
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deve prevalecer no âmbito da Primeira Seção o entendimento fi rmado pela 

Primeira Turma, para afastar a possibilidade do manejo do mandado de 

segurança contra decisão proferida em embargos infringentes ou declaratórios, 

em sede de execução fi scal promovida nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/80” 

(fl . 267).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Consoante já consignado na 

decisão de afetação deste incidente, cinge-se a questão em defi nir se é adequado 

o manejo do mandado de segurança para atacar decisões judiciais que extinguem 

execução fi scal com base no art. 34 da Lei 6.830/80.

De início, cumpre informar que esse tema foi submetido ao crivo do STF, 

que compreendeu pela ausência de repercussão geral da questão discutida, ante a 

sua natureza infraconstitucional. Confi ra-se a ementa desse precedente:

Processual Civil. Recurso extraordinário com agravo. Execução de valor igual 

ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). Decisão que 

julga embargos infringentes (art. 34 da Lei 6.830/1980). Cabimento de mandado 

de segurança. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É de 

natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de 

segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução 

fi scal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível 

a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando 

não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta 

Magna ocorra de forma indireta ou refl exa (RE 584.608-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, 

DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos 

termos do art. 1.035 do CPC/2015.

(ARE 963.889 RG, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 27/05/2016)

Dispõe o artigo 34 da Lei 6.830/80: “Das sentenças de primeira instância 

proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos 

infringentes e de declaração.”

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal já foi instado a se 

manifestar sobre eventual inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, 

ao julgar o ARE 637.975-RG/MG, na sistemática da repercussão geral, tendo 
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reafi rmado a compreensão de que: “É compatível com a Constituição o art. 34 

da Lei 6.830/1980, que afi rma incabível apelação em casos de execução fi scal 

cujo valor seja inferior a 50 ORTN” (Tema 408/STF - ARE 637.975 RG/MG, 

Relator Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, 

DJe 31/08/2011).

No corpo do voto, constou a seguinte fundamentação:

[...]

3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a compatibilidade do art. 34 

da Lei n. 6.830/80 - que afi rma incabível a apelação em casos de execução fi scal 

cujo valor seja inferior a 50 ORTN - com os princípios constitucionais do devido 

processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do acesso à jurisdição e do 

duplo grau de jurisdição.

Esta Corte possui jurisprudência fi rmada no sentido de que o art. 34 da Lei n. 

6.830/80 está de acordo com o disposto no art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição 

Federal de 1988 como se vê dos AgR-RE n. 460.162, Primeira Turma, Min. Rel. 

Marco Aurélio, DJ de 13.3.2009, AgR-AI n. 710.921, Segunda Turma, Min. Rel. Eros 

Grau, DJ de 27.6.2008 e RE 140.301, Primeira Turma, Min. Rel. Octávio Gallotti, DJ 

de 28.2.1997 [...]

Assim, a previsão de um limite pecuniário para a interposição dos recursos 

ordinários previstos na legislação processual civil, que se denomina de causas 

de alçada, é norma constitucional já assim defi nida pela Corte Constitucional 

Brasileira.

Abalizada doutrina, de maneira acertada, já anotou que “O princípio 

constitucional do duplo grau de jurisdição, por não ser absoluto, convive com 

leis infraconstitucionais restritivas do acesso da parte ao segundo grau de 

jurisdição. Exemplo dessa assertiva é o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal” 

(ALVES, Renato de Oliveira. Execução Fiscal - Comentários à Lei n. 6.830, de 

22/09/1980. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 241).

Nessa linha de compreensão, tem-se, então, que, das decisões judiciais 

proferidas no âmbito do art. 34 da Lei n. 6.830/80, são oponíveis somente 

embargos de declaração e embargos infringentes, entendimento excepcionado 

pelo eventual cabimento de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a 

Súmula 640/STF (“É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida 

por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado 

Especial Cível ou Criminal”).
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Essa limitação à utilização de recursos foi uma opção do legislador, que 

compreendeu que o aparato judiciário não devia ser mobilizado para causas cujo 

valor fosse tão baixo que o custo de tramitação na justiça ultrapassasse o próprio 

valor buscado na ação.

O ilustre Ministro Napoleão, a respeito desse tema, já teve a oportunidade 

de trazer a reflexão, em casos similares, de que “essa peculiar hipótese de 

irrecorribilidade da sentença desfavorável ao Estado consiste na presunção 

legal - verdadeiramente absoluta - de que os prejuízos estatais com a prolongada 

tramitação de processo no qual já se encontra em situação de desvantagem 

superarão o benefício fi nanceiro a ser obtido em juízo, máxime porque, tratando-

se de recurso, a vitória se revela eventual e estatisticamente improvável”, tendo 

concluído que “O fato de a União haver imposto limites ao direito de recurso de 

outros Entes Públicos, para além de si mesma, não deve ser visto com reservas, 

senão como exercício natural da sua competência exclusiva para legislar sobre processo 

civil, o que fez, nessa hipótese, atenta ao norte da economicidade e efi ciência” 

(AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 11/05/2017).

É claro que aqueles que se sentirem prejudicados com essa norma devem 

buscar os meios adequados para promover a sua alteração, que não seria a 

judicial, mas a própria via legislativa.

Firmadas essas premissas, cumpre verificar acerca do cabimento do 

mandado de segurança para atacar esse tipo de decisão judicial.

Nos termos do artigo 5º, LXIX, da CF, “conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 

ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público” (texto este repetido, com algumas alterações, no artigo 1º Lei 

12.016/2009, que regulamentou o mandado de segurança).

É certo que o mandado de segurança não pode ser manejado como 

sucedâneo de recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 267/STF: “Não cabe 

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Outrossim, a jurisprudência no âmbito do STF e do STJ são fi rmes na 

linha de que, em regra, não seria adequada o manejo do mandamus para atacar 

decisão judicial. Confi ram-se os julgados:
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STF:

Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra 

ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal 

Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade 

ou abuso fl agrante a justifi car a mitigação do enunciado em questão. Agravo 

regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no 

sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato 

revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF n. 267. 2. O 

mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse 

teratologia, ilegalidade ou abuso fl agrante, o que não se verifi ca na espécie. 3. 

Agravo regimental não provido.

(MS 34.471 AgR, Relator Min. Dias Toff oli, Segunda Turma, DJe 22/02/2017)

Agravo regimental em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Inadmissibilidade. 

Aplicação da Súmula 267/STF. Decisão judicial transitada em julgado. Descabimento. 

Súmula 268/STF. Precedentes. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal 

está consolidada no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de 

segurança contra ato jurisdicional. Aplicação da Súmula 267/STF: “Não cabe 

mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” É 

fi rme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe mandado de 

segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos da Súmula 

268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito 

em julgado.” Agravo regimental conhecido e não provido.

(MS 27.384 AgR, Relator Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 22/05/2014)

STJ:

Agravo interno nos embargos de declaração no recurso ordinário em mandado 

de segurança. Descabimento do uso do writ como sucedâneo recursal. Ausência 

de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado. Súmula 267/STF. 

Recurso desprovido.

1. Consoante o art. 522 do CPC/1973 (vigente à época dos fatos), existe previsão 

legal de recurso próprio contra o ato judicial impugnado pelo writ originário, o 

qual os recorrentes deixaram de interpor, situação que contraria o entendimento 

cristalizado na Súmula 267 do STF, aplicável analogicamente ao caso.

2. O mandado de segurança contra ato judicial é admitido somente em casos 

excepcionalíssimos, como nas hipóteses de fl agrante ilegalidade, de ato abusivo 

ou em situações teratológicas, cabendo à parte demonstrar a plausibilidade do 

direito e o perigo de demora, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no RMS 51.703/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, DJe 25/08/2017)
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Processo Civil. Agravo interno. Mandado de segurança. Súmula 267 do STF.

1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, nos 

termos da Súmula 267 do STF.

2. No caso concreto: a) a decisão era passível de interposição de recurso; e b) 

a decisão não padece de teratologia, uma vez que o Ministro relator procedeu de 

forma escorreita e atento às regras previstas no Código de Processo Civil quanto 

ao tema, não tendo incorrido em teratologia alguma, sendo certo que eventual 

nulidade ocorrida na instância ordinária deve ser arguida no momento e no meio 

processual corretos.

3. Agravo interno não provido.

(AgRg no MS 22.619/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 

21/10/2016)

Na espécie, não se pode tachar de teratológica decisão que cumpre 

comando específi co existente na Lei de Execuções Fiscais, a saber, seu artigo 

34, que inclusive já foi considerado constitucional pela Suprema Corte em 

julgamento realizado pelo rito da repercussão geral.

Assim, o que se verifi ca é a inadequação do mandado de segurança para 

atacar decisão judicial que extingue execução fi scal com base no art. 34 da Lei 

6.830/80.

1. Evolução jurisprudencial no STJ

Com efeito, nos idos de 2010, a Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça fi rmou entendimento pelo cabimento do writ e consequente mitigação 

da Súmula 267/STF. Confi ra-se o julgado:

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Execução fi scal 

de pequeno valor ajuizada por município. Extinção do feito pelo juízo de primeiro 

grau. Mitigação da Súmula 267/STF. Cabimento do writ.

1. O mandamus dirigiu-se contra ato do juízo de primeira instância que 

extinguiu execução fi scal ajuizada pelo Município de Presidente Prudente/SP 

de valor inferior a 50 ORTNs, ao fundamento de que não há interesse de agir da 

municipalidade. A Corte de origem indeferiu o writ, ante o óbice da Súmula 267/

STF.

2. Não se deve atribuir caráter absoluto à vedação contida na Súmula 267/STF, 

sendo cabível o mandado de segurança quando não houver recurso útil a evitar 

ou reparar a lesão a direito líquido e certo do impetrante.

3. No caso, contra a decisão proferida nos embargos infringentes previstos 

no art. 34 da Lei 6.830/80, apenas seria possível a interposição de recurso 
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extraordinário, o qual se destina a apreciar violação dos dispositivos da 

Constituição Federal, não sendo hábil a enfrentar a matéria tratada na presente 

demanda, que versa sobre o interesse de agir nas execuções fi scais de pequeno 

valor ou de valor irrisório.

4. No atinente às execuções fi scais ajuizadas pela Fazenda Nacional, em que 

existe lei específica regulamentando as execuções de pequeno valor - Lei n. 

10.522/02 -, o Superior Tribunal de Justiça decidiu nos autos do REsp 1.111.982/

SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que não deve haver a extinção da 

execução, mas apenas o arquivamento do feito sem baixa na distribuição.

5. Como houve o indeferimento da inicial do mandamus, devem os autos 

retornar à Corte de origem para que, superada a questão atinente ao cabimento 

do remédio constitucional, dê-se prosseguimento à tramitação do feito. 

Precedente: RMS 31.305/SP, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 02.03.10, DJe de 

10.03.2010.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(RMS 31.380/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 16/06/2010)

Posteriormente, no entanto, as Turmas que integram esse mesmo órgão 

colegiado modifi caram sua orientação para compreender que não seria cabível 

o mandado de segurança na espécie, considerando que só seriam oponíveis 

embargos de declaração e embargos infringentes de sentença proferida no 

âmbito das execuções fi scais previstas no art. 34 da Lei n. 6.830/80, regra 

excepcionada apenas pelo eventual cabimento de recurso extraordinário, quando 

houver questão constitucional debatida.

A propósito:

Mandado de segurança. Causa de alçada. Execução fiscal. Nas execuções 

fi scais de que trata o art. 34 da Lei n. 6.830, de 1980, a sentença está sujeita aos 

embargos infringentes do julgado, cujo julgamento constitui a palavra final 

do processo; trata-se de opção do legislador, que só excepciona desse regime 

o recurso extraordinário, quando se tratar de matéria constitucional. Recurso 

ordinário desprovido.

(RMS 37.753/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 12/12/2012)

Essa jurisprudência tem prevalecido hodiernamente no STJ, de que são 

ilustrativas as seguintes decisões:

Tributário e Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Impugnação de ato de autoridade judicial, que proferira sentença de extinção 

de execução fi scal de valor inferior ao limite de alçada, previsto no art. 34 da 
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Lei 6.830/80. Ausência de interposição dos cabíveis embargos infringentes. 

Inadmissibilidade do mandado de segurança como sucedâneo recursal. 

Incidência do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. Recurso 

ordinário improvido.

I. Recurso ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do 

CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado, perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra o Juízo de 1º Grau, que proferira 

sentença de extinção de Execução Fiscal de valor inferior ao limite de alçada, 

previsto no art. 34 da Lei 6.830/80, sendo fato incontroverso - admitido pelo 

próprio impetrante, ora recorrente - a ausência de interposição dos Embargos 

Infringentes de que trata a Lei 6.830/80, recurso judicial cabível, na espécie. O 

Mandado de Segurança foi liminarmente indeferido, em 2º Grau, nos termos do 

art. 10 da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267/STF, tendo sido interposto, contra o 

acórdão recorrido, o presente Recurso Ordinário.

III. Consoante assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 10/10/2011), e também pela Segunda 

Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro Mauro Campbell, 

DJe de 25/04/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que 

sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, 

mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, 

o mandado de segurança (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, 

como substitutivo do recurso próprio, e (b) não é cabível contra decisão judicial 

revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Como bem observado pelo 

Ministro Teori Albino Zavascki, no retromencionado precedente da Primeira 

Turma, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem 

efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante 

de interpor o recurso próprio, no prazo legal. Também não cabe mandado de 

segurança contra decisão judicial já transitada em julgado, porque admiti-lo seria 

transformá-lo em ação rescisória.

IV. No caso, ao impetrar o Mandado de Segurança, a parte recorrente impugnou 

ato do Juízo de 1º Grau, que proferira sentença de extinção de Execução Fiscal de 

valor inferior ao limite de alçada, previsto no art. 34 da Lei 6.830/80, não tendo 

sido previamente interpostos, porém, os cabíveis Embargos Infringentes, como 

admitido pela própria recorrente. Portanto, efetivamente incide, na espécie, a 

Súmula 267/STF, não havendo fundamento jurídico que justifi que o afastamento 

do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e a mitigação do entendimento daquele verbete 

sumular. Precedentes do STJ (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira 

Turma, DJe de 28/04/2016; RMS 50.883/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 29/11/2016).

V. Com efeito, “das sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor 

cabem, apenas, os embargos infringentes (art. 34 da LEF) e, subsistindo 
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controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário, sendo inviável 

a impetração do mandado de segurança ao tribunal de apelação, sob pena 

de subverter esse sistema recursal. Precedentes: AgRg no RMS 43.205/SP, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/9/2013; AgRg no RMS 38.040/SP, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Turma, DJe 19/02/2013; RMS 35.615/SP, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 15/02/2013” (STJ, AgRg no AgRg no RMS 

43.562/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/10/2013).

VI. Recurso ordinário improvido.

(RMS 53.101/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

26/04/2017)

Processo Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração 

contra ato judicial. Execução fi scal extinta. Pequeno valor do crédito tributário. 

Inteligência da Súmula 267 do STF. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. 

Precedentes. Writ. Não cabimento.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em face de Acórdão que indeferiu o writ que 

tinha o afã de reverter decisum que extinguiu Execução Fiscal, lastreado na falta 

de interesse processual diante de crédito tributário de diminuto valor.

2. Hipótese em que a ação mandamental é impetrada diretamente contra 

sentença extintiva de Execução Fiscal, sem que a exequente-impetrante opusesse 

os Embargos Infringentes do art. 34 da Lei 6.830/1980.

3. É incabível o Mandado de Segurança quando empregado como sucedâneo 

recursal, nos termos da Súmula 267/STF (AgRg no RMS 47.099/SP, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2015).

4. Nesse contexto, deve-se reconhecer o não cabimento do writ, que não 

pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo quando teratológica a decisão 

impugnada, por ilegalidade ou abuso de poder.

(RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 

19/4/2016, DJe 28/4/2016).

5. Ademais, conforme assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/

SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 10/10/2011), e igualmente 

pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro Mauro 

Campbell, DJe de 25/4/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices 

que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, 

mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, 

o Mandado de Segurança (a) não pode ser simplesmente transformado em 

alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio) e (b) não é cabível contra 

decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Desse modo, 

mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito 

suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de 

interpor o recurso próprio, no prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos. 
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(RMS 37.794/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3ª 

Região, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016).

6. Recurso Ordinário a que se nega seguimento.

(RMS 53.096/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

20/04/2017)

Processual Civil. Mandado de segurança. Execução fiscal de pequeno 

valor. Sentença extintiva. Embargos infringentes rejeitados. Writ impetrado 

como sucedâneo recursal e contra decisão judicial transitada em julgado. 

Impossibilidade.

1. A jurisprudência das Turmas de Direito Público firmou o entendimento 

de que a sentença proferida no âmbito de execução fi scal de pequeno valor 

somente pode ser desafi ada pelos embargos infringentes dirigidos ao mesmo 

Juízo (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e, remanescendo controvérsia de natureza 

constitucional, pelo recurso extraordinário (art. 102, III, da CF), sendo descabida 

a impetração do mandamus perante a Corte de segunda instância, porquanto, 

via de regra, confi rmada na espécie, ele é manejado como mero sucedâneo de 

apelação, infringindo, assim, o subsistema recursal da Lei de Execuções Fiscais, 

que preconiza o encerramento da fase ordinária ainda na primeira instância.

2. Hipótese, ademais, em que não cabe mandado de segurança contra decisão 

judicial transitada em julgado (art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 268 do 

STF).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 44.746/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 

04/08/2016)

Processual Civil e Tributário. Agravo interno no recurso em mandado de 

segurança. Embargos infringentes de alçada. Inadmissibilidade da mandamental. 

Prescrição. Inércia. Ausência de impugnação específica. Desnecessidade de 

intimação da Fazenda Pública. Recurso repetitivo.

1. As Turmas de Direito Público desta Corte reajustaram a compreensão para 

não admitir o cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga os 

embargos infringentes disciplinados na Lei n. 6.830/80. Precedentes: RMS 37.794/

MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg no RMS 36.503/SP, 

Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/4/2015; AgRg no RMS 47.452/

SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/3/2015; AgRg 

no RMS 47.099/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2015.

2. Além da inadmissão do mandamus, vale consignar que, no recurso ordinário, 

não houve impugnação específica ao fundamento do acórdão relativo à 

inaplicabilidade da Súmula 106/STJ.
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3. E, quanto à alegação de cerceamento de defesa, a jurisprudência 

desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, decidiu que a 

prescrição, com base no art. 219, § 5º, do CPC/73, pode ser decretada de ofício, 

independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 50.271/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 12/08/2016)

Processual Civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado 

de segurança. Impetração em face de decisão que, em execução fiscal, julga 

embargos infringentes (art. 34 da Lei 6.830/80). Inexistência de teratologia. 

Inadmissibilidade.

1. Conforme orientação desta Corte, “nas execuções fi scais de que trata o art. 

34 da Lei n. 6.830, de 1980, a sentença está sujeita aos embargos infringentes do 

julgado, cujo julgamento constitui a palavra fi nal do processo”, tratando-se “de 

opção do legislador, que só excepciona desse regime o recurso extraordinário, 

quando se tratar de matéria constitucional” (RMS 37.753/MG, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 12/12/2012).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 47.452/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 30/03/2015)

Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Tributário. 

Execução fiscal. Mandado de segurança contra decisão judicial proferida em 

embargos infringentes (art. 34 da LEF). Inadmissibilidade. Precedentes da Primeira 

Turma. Agravo regimental do Município de Leme/SP desprovido.

1. Nos termos da orientação fi rmada nesta Turma, das sentenças prolatadas 

em execuções de pequeno valor cabem, apenas, os Embargos Infringentes, 

podendo ser adversadas, apenas, por Recurso Extraordinário, em caso de existir 

controvérsia constitucional. Precedente: RMS 37.753/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, 

DJe 12.12.2012.

2. Agravo Regimental do Município de Leme/SP desprovido.

(AgRg no RMS 44.740/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 29/05/2014)

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo regimental no 

recurso ordinário em mandado de segurança. Execução fi scal de pequeno valor. 

Impetração contra decisão que julga os embargos infringentes (art. 34 da LEF). 

Não cabimento.

1. Das sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, 

os embargos infringentes (art. 34 da LEF) e, subsistindo controvérsia de índole 
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constitucional, o recurso extraordinário, sendo inviável a impetração do mandado 

de segurança ao tribunal de apelação, sob pena de subverter esse sistema 

recursal. Precedentes: AgRg no RMS 43.205/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 

5/9/2013; AgRg no RMS 38.040/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, 

DJe 19/02/2013; RMS 35.615/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 

Turma, DJe 15/02/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no RMS 43.562/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 24/10/2013)

No entanto, ainda há julgados nesta Corte de Justiça que divergem dessa 

última linha de entendimento adotada, de que são exemplos, verbis:

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Extinção da 

execução fi scal ajuizada por município diante de valor irrisório. Súmula 267/STF. 

Inaplicabilidade.

1. Hipótese em que se discute o cabimento de writ impetrado em face de 

decisão judicial que negou provimento aos Embargos Infringentes interpostos 

com base no art. 34 da Lei 6.830/1980, contra decisão que julgou extinta a 

Execução Fiscal de valor inferior a 50 ORTNs, ante a ausência de interesse de agir.

2. A Primeira Seção do STJ fi rmou o entendimento de que, nesse caso, cabe 

Mandado de Segurança, devendo ser mitigada a vedação contida na Súmula 267/

STF, uma vez que não se admite, na espécie, recurso ou correição.

3. Recurso Ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e 

determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que dê prosseguimento à 

tramitação do Mandado de Segurança.

(RMS 53.353/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

27/04/2017)

Processo Civil e Tributário. Execução fi scal. Mandado de segurança que ataca 

decisão proferida em embargos infringentes (art. 34 da LEF). Possibilidade. 

Inexistência de outra medida judicial. Mitigação do Enunciado da Súmula 267/

STF.

1. É admissível a impetração de mandado de segurança contra decisão 

proferida em embargos infringentes previsto no art. 34 da Lei 6.830/80, ante a 

inexistência de outro mecanismo judicial hábil a sanar alegada violação a direito 

líquido e certo. Precedentes.

2. Não se deve conferir caráter absoluto à vedação contida na Súmula 267 do 

STF.
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3. Hipótese em que o mandado de segurança ataca decisão proferida em sede 

de embargos infringentes (art. 34 da LEF) que confi rmou a extinção da execução 

fi scal.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar o 

retorno dos autos à origem para prosseguimento da tramitação.

(RMS 40.610/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013)

No entanto, conforme antes consignado, tem prevalecido neste Superior 

Tribunal de Justiça a orientação pelo descabimento da via mandamental para 

atacar essas sentenças extintivas de execução fi scal. Vejam-se os julgados:

1ª Turma do STJ:

Tributário. Processual Civil. Agravo interno no recurso em mandado de 

segurança. Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Extinção de execução 

fi scal por ausência de interesse de agir. Súmula n. 267/STF. Incidência. Mandado 

de segurança. Não cabimento. 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. Aplica-se o Código de Processo Civil de 

2015.

II - Contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, 

apenas, os embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; 

subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário.

III - O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em 

casos de fl agrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no 

presente julgado.

IV - In casu, revela-se incabível o mandado de segurança impetrado que, na 

hipótese em exame, não pode ser empregado como sucedâneo recursal, nos 

termos da Súmula 267/STF.

V - Não apresentação, no agravo, 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 RMS 55.125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

DJe 16/11/2017)
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Processual Civil. Mandado de segurança. Execução fi scal de pequeno valor. 

Sentença extintiva. Embargos infringentes rejeitados. Writ impetrado como 

sucedâneo recursal. Não cabimento.

1. As sentenças extintivas das execuções de pequeno valor somente podem ser 

atacadas por embargos infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e, remanescendo 

controvérsia de natureza constitucional, por recurso extraordinário (art. 102, III, 

da CF), sendo descabida a impetração do mandamus, porquanto, em regra, é 

impetrado como sucedâneo recursal, infringindo, assim, o subsistema recursal da 

Lei de Execuções Fiscais, que preconiza o encerramento da fase ordinária ainda na 

primeira instância.

2. Hipótese em que não se não pode admitir a impetração do mandado 

de segurança contra a extinção do processo executivo, pois não há fl agrante 

ilegalidade ou abuso de poder na decisão que extingue o processo executivo 

em razão de os custos da cobrança judicial serem superiores ao valor do crédito 

tributário executado.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 54.845/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 

18/12/2017)

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

Execução fiscal. Mandado de segurança contra decisão judicial proferida em 

embargos infringentes (art. 34 da LEF). Inadmissibilidade. Precedentes da Primeira 

Turma. Agravo interno do Município de Tatuí/SP desprovido. 1. Nos termos da 

orientação firmada nesta Turma, das sentenças prolatadas em execuções de 

pequeno valor cabem, apenas, os Embargos Infringentes, podendo ser 

adversadas, apenas, por Recurso Extraordinário, em caso de existir controvérsia 

constitucional.

2. Pondere-se, oportunamente, que essa peculiar hipótese de irrecorribilidade 

da sentença desfavorável ao Estado consiste na presunção legal - verdadeiramente 

absoluta - de que os prejuízos estatais com a prolongada tramitação de processo 

no qual já se encontra em situação de desvantagem superarão o benefício 

fi nanceiro a ser obtido em juízo, máxime porque, tratando-se de recurso, a vitória 

se revela eventual e estatisticamente improvável.

3. Ao manejar o Mandado de Segurança, que é ação, como sucedâneo recursal, 

está se desafi ando aquela lógica da economia de recursos escassos, burlando-se, 

senão a literalidade gramatical do art. 34 da LEF, o propósito e a razão de ser dessa 

norma.

4. O fato de a União haver imposto limites ao direito de recurso de outros Entes 

Públicos, para além de si mesma, não deve ser visto com reservas, senão como 

exercício natural da sua competência exclusiva para legislar sobre processo civil, o 

que fez, nessa hipótese, atenta ao norte da economicidade e efi ciência.
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5. Agravo Interno do Município de Tatuí/SP desprovido.

(AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 11/05/2017)

Processual Civil e Tributário. Agravo interno no recurso em mandado de 

segurança. Execução fi scal de valor igual ou inferior a 50 OTN. Art. 34 da Lei 

6.830/80. Sentença. Recursos cabíveis: embargos de declaração, embargos 

infringentes ou recurso extraordinário. Mandado de segurança. Ação imprópria. 

Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Súmula 267/STF.

1. Só são oponíveis embargos de declaração e embargos infringentes de 

sentença proferida no âmbito das execuções fi scais previstas no art. 34 da Lei 

n. 6.830/80, regra excepcionada apenas pelo eventual cabimento de recurso 

extraordinário, quando houver questão constitucional debatida. Precedentes: 

AgRg no RMS 49.614/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 

08/08/2016 e AgRg no RMS 47.452/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 30/03/2015.

2. É incabível o mandado de segurança empregado como sucedâneo recursal, 

nos termos da Súmula 267/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 53.267/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

10/05/2017)

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo regimental no 

recurso ordinário em mandado de segurança. Execução fi scal de pequeno valor. 

Impetração contra decisão que julga os embargos infringentes (art. 34 da LEF). 

Não cabimento.

1. Das sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, 

os embargos infringentes (art. 34 da LEF) e, subsistindo controvérsia de índole 

constitucional, o recurso extraordinário, sendo inviável a impetração do mandado 

de segurança ao tribunal de apelação, sob pena de subverter esse sistema 

recursal. Precedentes: AgRg no RMS 43.205/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 

5/9/2013; AgRg no RMS 38.040/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, 

DJe 19/02/2013; RMS 35.615/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 

Turma, DJe 15/02/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no RMS 43.562/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 24/10/2013)

Tributário. Recurso ordinário em mandado de segurança. Execução fiscal. 

Extinção do feito. Art. 34 da Lei 6.830/80. Decisão inatacável por mandado de 

segurança. Recurso não provido.
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1. “Nas execuções fi scais de que trata o art. 34 da Lei n. 6.830, de 1980, a 

sentença está sujeita aos embargos infringentes do julgado, cujo julgamento 

constitui a palavra fi nal do processo; trata-se de opção do legislador, que só 

excepciona desse regime o recurso extraordinário, quando se tratar de matéria 

constitucional” (RMS 38.513/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13/12/12).

2. Recurso ordinário não provido.

(RMS 42.738/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

21/08/2013)

Mandado de segurança. Causa de alçada. Execução fiscal. Nas execuções 

fi scais de que trata o art. 34 da Lei n. 6.830, de 1980, a sentença está sujeita aos 

embargos infringentes do julgado, cujo julgamento constitui a palavra final 

do processo; trata-se de opção do legislador, que só excepciona desse regime 

o recurso extraordinário, quando se tratar de matéria constitucional. Agravo 

regimental desprovido.

(AgRg no RMS 38.790/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 

02/04/2013)

2ª Turma do STJ:

Tributário e Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Impugnação de ato judicial, que proferira sentença de extinção de execução fi scal 

de valor inferior ao limite de alçada, previsto no art. 34 da Lei 6.830/80, bem como 

rejeitara embargos infringentes e embargos de declaração, interpostos contra 

referida sentença. Mandado de segurança contra decisão judicial transitada 

em julgado. Inadmissibilidade. Incidência do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e da 

Súmula 268 do STF. Recurso ordinário improvido.

I. Recurso ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do 

CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado, perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra o Juízo de 1º Grau, que proferira 

sentença de extinção de Execução Fiscal de valor inferior ao limite de alçada, 

previsto no art. 34 da Lei 6.830/80, por considerar inexistente o interesse de agir, 

em face do ínfi mo valor da dívida, bem como rejeitara Embargos Infringentes e 

Embargos de Declaração, interpostos contra referida sentença. O Mandado de 

Segurança foi denegado, em 2º Grau, nos termos da Súmula 267/STF, tendo sido 

interposto, contra o acórdão recorrido, o presente Recurso Ordinário.

III. Na forma da jurisprudência do STJ e do STF, não cabe mandado de 

segurança contra decisão judicial transitada em julgado, porque admiti-lo seria 

transformá-lo em ação rescisória. Incidência do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e da 

Súmula 268/STF: (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com 

trânsito em julgado”). Precedentes.
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IV. No caso, consta dos autos que, em 9 de julho de 2015, o Procurador 

da Fazenda Pública do Município de Itápolis foi intimado, pessoalmente, da 

rejeição dos Embargos de Declaração. Porém, não interpôs o Município Recurso 

Extraordinário, mas impetrou o presente Mandado de Segurança, em 20 de julho 

de 2015, quando já havia transitado em julgado a sentença que, em 1º Grau, 

extinguira a execução fi scal, porquanto já ultrapassado, na data da impetração do 

writ, o prazo, em dobro, para a interposição de Recurso Extraordinário, de modo 

que, independentemente de discussão acerca da aplicabilidade da Súmula 267 

do STF, incidem, na espécie, o art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 e a Súmula 268 do STF.

V. Recurso Ordinário improvido, por fundamento diverso do acórdão recorrido.

(RMS 53.613/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

24/05/2017)

Processual Civil. Extinção da execução fiscal em razão do valor irrisório. 

Mandado de segurança utilizado como sucedâneo recursal. Impossibilidade.

1. Segundo a legislação e a jurisprudência do STJ, é incabível a utilização do 

Mandado de Segurança para impugnar ato judicial passível de recurso.

2. Hipótese em que o writ foi impetrado como sucedâneo recursal, para atacar 

sentença que decretou a extinção de Execução Fiscal de valor ínfi mo, sem que a 

parte tenha interposto o recurso previsto no art. 34 da Lei 6.830/1980.

3. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 53.035/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

24/04/2017)

Processual Civil. Agravo interno no recurso ordinário. Submissão à regra 

prevista no Enunciado Administrativo 03/STJ. Mandado de segurança impetrado 

em face de decisão que julga extinta a execução fi scal. Inexistência de teratologia. 

Inadmissibilidade.

1. Conforme orientação desta Corte, “nas execuções fi scais de que trata o art. 

34 da Lei n. 6.830, de 1980, a sentença está sujeita aos embargos infringentes do 

julgado, cujo julgamento constitui a palavra fi nal do processo”, tratando-se “de 

opção do legislador, que só excepciona desse regime o recurso extraordinário, 

quando se tratar de matéria constitucional” (RMS 37.753/MG, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 12/12/2012).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 53.264/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 07/04/2017)

Processo Civil. Mandado de segurança. Impetração contra ato judicial. Previsão 

de recurso próprio. Impossibilidade. Execução fi scal de pequeno valor. Ausência 

de oposição de embargos infringentes. Sucedâneo recursal. Incidência da Súmula 

267/STF.
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1. É incabível o mandado de segurança quando empregado como sucedâneo 

recursal, nos termos da Súmula 267/STF.

2. Hipótese em que o mandado de segurança ataca decisão proferida em 

sede de execução fi scal de pequeno valor, sendo que o recurso cabível era os 

embargos infringentes (art. 34 da LEF). Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 51.027/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª 

Região), Segunda Turma, DJe 31/05/2016)

2. Tese a ser fi xada no incidente de assunção de competência

Em suma, para os fi ns do art. 947 do CPC/2015, este relator propõe a 

fi xação da seguinte tese sem necessidade da modulação de que trata o art. 927, § 

3º, do mesmo Codex: “Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida 

em execução fi scal no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80”.

3. Dispositivo

Ante o exposto, no caso concreto, nego provimento ao recurso ordinário do 

Município de Leme.

É como voto.

VOTO VENCIDO

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

de Assunção de Competência que diz respeito ao cabimento de Mandado de 

Segurança em processo no contexto do art. 34 da Lei de Execução Fiscal, que 

prevê apenas Embargos Infringentes e, eventualmente, Recurso Extraordinário 

quando a decisão de Primeiro Grau envolver matéria constitucional.

2. Inicialmente, penso que estamos em um momento quase ou mesmo 

normativo para regular o cabimento do Mandado de Segurança contra ato 

judicial em processo de execução fi scal.

3. Na minha visão, nenhuma decisão deve ser tomada, seja qual for a sua 

natureza, que possa amesquinhar o uso do Mandado Segurança. Penso que esse 

instrumento deve ter as suas portas escancaradas e colocado, de preferência, um 

tapete vermelho para que os impetrantes passem por essa passarela. Então, não 
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se deve começar, penso eu, na tese de não é cabível Mandado de Segurança. Essa 

atitude já mostra, a meu ver, uma indisposição contra o Mandado de Segurança.

4. De fato, o Mandado de Segurança é um instrumento muito nobre e, 

por isso, não se deve dizer que não é cabível. E é cabível em que casos? Vamos 

excepcionando e entramos no campo da teratologia. Aqui ninguém sabe o que 

é teratologia. Digo isso sem medo de errar. É um termo da linguagem médica 

para indicar má formação, anomalias congênitas.

5. Como podemos, então, adaptar esse conceito de teratologia, que é da 

linguagem médica, a um ato judicial? O que é um ato judicial teratológico? Que 

defeito deve ter o ato para ser teratológico? Que ato judicial seria qualifi cado 

assim? Talvez o praticado por Juiz incompetente? Talvez uma decisão sem 

relatório, sem fundamentação ou sem dispositivo? Talvez uma decisão que 

causasse um gravame imediato e um recurso com efeito suspensivo?

6. Permita-me apresentar aqui, Senhor Presidente, um breve relato sobre o 

Mandado de Segurança. Esse instrumento apareceu nas Constituições brasileira, 

pela primeira vez, em 1934. A primeira lei do Mandado de Segurança foi a Lei 

191, de 1936. O Professor WALDEMAR FERREIRA, Relator na Câmara dos 

Deputados, Parlamentar do Estado de São Paulo e também Professor de Direito 

Comercial na Universidade de São Paulo-USP, um dos insignes Juristas do seu 

tempo, como também os Parlamentares do Estado da Bahia Otávio Mangabeira 

e João Mangabeira deram contribuições extraordinárias ao uso do Mandado de 

Segurança contra ato judicial.

7. Dizia o Professor WALDEMAR FERREIRA que era inadmissível 

que algum ato de autoridade judicial, que fosse ofendente de direito subjetivo 

líquido, certo e incontestável – a expressão era essa na época –, não pudesse ser 

controlado pela via do Mandado de Segurança, quando a autoridade judicial é 

também a autoridade pública. O Professor XAVIER DE ALBUQUERQUE, 

muitos anos depois, quando Ministro do Supremo Tribunal Federal, veio a 

estabelecer as condições em que se admitia o Mandado de Segurança contra 

ato judicial e inventou essa ideia de teratologia, que surgiu nesse tempo como 

solução heróica para se admitir algum tipo de controle imediato contra ato 

judicial abusivo, porque os Juízes eram, como ainda frequentemente o são, 

postos a salvo de impetrações, quando os atos que por vezes praticam são 

absurdamente ilegais ou abusivos.

8. A solução, a meu ver, Senhor Presidente, poderia ser esta: é cabível 

o Mandado de Segurança contra ato judicial, qualquer que seja a sede, de 
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execução fi scal também, quando – estão aqui os elementos, para não fi car uma 

coisa aberta – abuso de poder, fl agrante ilegalidade, teratologia. Conceitos 

abertos, plásticos, que podem ser preenchidos a critério subjetivo de quem o lê. 

Poderia ser só assim, repetindo, e invocando aqui o espírito do Ministro Xavier 

de Albuquerque: é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial qualquer 

que seja a sede processual, quando dele resultar prejuízo ou ameaça de prejuízo 

relevante à parte e não houver recurso processual com efeito suspensivo.

9. Essa nossa normativa deve valorizar o Mandado de Segurança e não 

amesquinhá-lo. Penso que devemos afi rmar que ele é cabível, não em todos os 

casos, senão desaparecia o recurso, mas quando o ato judicial for imediatamente 

lesivo ao direito ou ao interesse da parte e não houver recurso processual com 

efeito suspensivo.

10. A meu ver, essa complexidade está sendo posta de maneira artifi cial. 

Todo ato de autoridade deve ser controlado pelo Mandado de Segurança, seja lá 

quem for a autoridade.

11. Pois bem, se se praticar um ato judicial, é preciso que o ato seja 

imediatamente lesivo ao interesse de alguém e não exista recurso processual 

com efeito suspensivo. Não precisa disso tudo para podermos valorizar o 

Mandado de Segurança e, ao mesmo tempo, disciplinar o seu cabimento contra 

ato judicial, senão continuaremos como está, com os Juízes fora do alcance do 

Mandado de Segurança, sendo eles também autoridades.

12. Penso, de forma diversa do eminente Ministro Herman Benjamin, que 

aqui, agora, seja o nosso momento normatizador, não defensivo. Nossa conduta 

deve ser propiciadora do acesso à jurisdição mandamental pela via do Mandado 

de Segurança. Não escancarando as portas que qualquer caso possa impetrar 

esse instrumento, porque aí haveria o desuso ou a obsolescência dos recursos 

processuais, mas quando não houver recurso e o ato for lesivo. Esse é o meu 

ponto de vista. É assim que voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Como se vê do relatório do Ministro 

Sérgio Kukina, trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 

interposto pelo Município de Leme contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, que, após processar o Mandado de Segurança, impetrado 

contra decisão judicial de 1º Grau – que extinguira Execução Fiscal, em face 
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da prescrição –, denegou a ordem, por entender que fora interposto Recurso 

Extraordinário – único recurso cabível – contra a decisão que julgara os 

Embargos Infringentes, na forma do art. 34 da Lei 6.830/80, pelo que o acórdão 

recorrido aplicou, no caso, a Súmula 267/STF, concluindo que “o cabimento 

do writ contra ato judicial de qualquer natureza e instância submete-se à 

existência de ato teratológico ou praticado com ilegalidade ou abuso de poder 

pela autoridade judicial, o que não se evidenciou na espécie” (fl . 192e).

O acórdão impugnado no presente writ restou assim ementado:

Mandado de segurança. Execução fiscal. Extinção em Primeira Instância. 

Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários. Ausência de ato 

judicial teratológico ou praticado com abuso de poder. Inadequação da via eleita. 

Inadmissibilidade do uso do writ como sucedâneo processual. Impetração como 

substitutivo de recurso. Súmula n. 267 do STF. Extinção (fl . 187e).

O recorrente sustenta, no que interessa, que:

3.1 O STJ, em sua Primeira Seção, já uniformizou e pacifi cou entendimento no 

sentido de que no caso em tela é cabível o Mandado de Segurança.

3.2 A referida Turma afi rma ser possível o abrandamento da Súmula n. 267 do 

STF nos casos do art. 34 da Lei de execuções fi scais, quando se tratar de matéria 

infraconstitucional, cujo recurso extraordinário é inevitavelmente inútil, até por 

causa da redação contida no texto constitucional, que restringe o acesso à 

referida Corte.

3.3 Segue trecho do voto do relator, decidido com base no art. 557, § 1-A, do 

CPC, dando provimento ao recurso monocraticamente no RMS n. 35.803/2011, 

publicado em 22/12/2011, cujo Relator foi o Excelentíssimo Senhor Ministro 

Francisco Falcão:

(...)

3.4 Posto isso, denota-se claramente a divergência nessa Corte quanto ao 

cabimento ou não do Mandado de Segurança em relação aos casos parecidos a 

este discutido nesta demanda.

3.5 Salvo melhor Juízo, o art. 34 da Lei de Execução Fiscal não foi recepcionado 

pelo atual sistema constitucional vigente, pois segundo a maioria da doutrina, 

principalmente a Professora Ada Pelegrini Grinnover, o duplo grau jurisdicional 

é um princípio constitucional explícito, pois a Constituição Federal criou toda 

a estrutura jurisdicional de Segunda Instância, razão pela qual o dispositivo da 

LEF não se encontra teleologicamente adaptado ao atual sistema constitucional 

vigente.
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3.6 A restrição encontrada no art. 34 da LEF e a redação do art. 5o da Lei do 

Mandado de Segurança restringem o acesso ao Poder Judiciário, na medida em 

que de um lado não seria possível recorrer nos casos em que as execuções fi scais 

tenham valor igual ou inferior a 50 OTN’s, e de outro, o fato de a Lei do Mandado 

de Segurança impedir o uso do mandamus como sucedâneo recursal, o que viola 

o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (princípio da inafastabilidade do poder 

jurisdicional - direito fundamental).

(...)

4.1 A jurisprudência tem admitido a impetração de mandado de segurança nos 

casos de manifesta ilegalidade em relação às decisões teratológicas, rechaçando-se, 

inclusive, a incidência da Súmula n. 267 do STF:

(...)

4.1 Salvo melhor Juízo, não há que se falar realmente em decisão teratológica 

referente à aplicação sistematizada dos artigos 156, V e 174 do CTN, mas sim no 

fato da não observância do que dispõem os artigos 40 da Lei de Execução Fiscal e 

art. 219, § 5º do Código de Processo Civil, o que se traduz em manifesta ilegalidade 

passível de Mandado de Segurança.

4.2 A decretação ex off ício da prescrição não observou o procedimento previsto 

no artigo 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, sem contar o que a melhor doutrina e 

jurisprudência expõem com relação ao § 5o do art. 219 do Código de Processo Civil.

4.3 O dispositivo fala que o juiz deverá suspender o curso da execução 

enquanto não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, sendo que nestes casos não deverá correr o prazo prescrional.

4.4 Em seguida, a Lei expõe que o Juízo ‘a quo’ deveria ter aberto vistas aos 

Procuradores Municipais para se manifestassem ou requeressem diligências 

objetivando o trâmite processual.

4.5 Em seguida, após o decurso do lapso de 01 ano, sem que as hipóteses do 

caput tenham ocorrido, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

4.6 Reforçando ainda mais o referido procedimento, a Súmula 314 do STJ diz, 

in verbis:

(...)

4.7 Por fim, fez bem o legislador, porque se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvidos os 

representantes da Fazenda Pública, poderia de ofício ter reconhecido a prescrição 

intercorrente e tê-la decretado de imediato.

4.8 Coadunando com o que dispõe o § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, 

a doutrina e jurisprudência expõem que o art. 219, § 5º, do Código de Processo 

Civil deve ser entendido no sentido de que antes de ter sido decretada a prescrição, 

tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, deveria o Juízo a 
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quo aberto vistas aos representantes da Fazenda Pública Municipal para que se 

manifestassem sobre o assunto para só então ocorrer a decretação da prescrição.

(...)

4.12 Assim, reitera-se, era imprescindível que, não localizado o devedor ou não 

encontrados bens penhoráveis, como efetivamente ocorreu no caso em questão, 

o juiz determinasse a suspensão do feito, abrindo-se vista ao representante 

da Fazenda Pública (art. 40, caput, parágrafo 1º da Lei 6.830/80), medidas 

processuais estas que o legislador disponibilizou para a Fazenda Pública, em 

prol dos princípios do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, que 

infelizmente não foram obedecidas pelo Juízo a quo.

(...)

4.18 Enfim, aplicar de maneira absoluta o art. 34 da Lei n. 6.830/80, seria 

perpetuar fl agrantes ilegalidades na execução fi scal, podendo contrariar inclusive 

disposição literal de lei, visto que a instância extraordinária cabível à espécie é 

passível somente de discussão da matéria constitucional.

4.19 Neste ponto, já está pacificado no STF que a matéria versada na 

decisão de 1º grau atacada, inclusive não dotada de repercussão geral, é matéria 

infraconstitucional, ensejando repercussão indireta à Constituição Federal (fls. 

210/222e).

Ao fi nal, formula os seguintes pedidos:

01. Por todo o exposto, requer-se o recebimento, o processamento e o 

provimento deste recurso, visando o seguinte:

a) Anulação do acórdão proferido e que denegou a ordem de mandado de 

segurança; e

b) O retorno dos autos ao Anexo Fiscal da Comarca de Leme - Estado de São 

Paulo, para que o processo retorno à fase do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, em 

prol dos princípios constitucionais-processuais da ampla defesa, contraditório e 

devido processo legal (fl s. 222/223e).

O Ministério Público Federal, em seu parecer de fl s. 234/236e, manifestou-

se pelo não provimento do Recurso Ordinário, citando precedente da Primeira 

Turma do STJ e afi rmando que “o STJ tem entendimento consolidado no sentido de 

que o mandado de segurança só pode ser utilizado como meio recursal, diante de decisão 

que ostentar manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Não é a hipótese dos 

autos” (fl . 235e).

A Primeira Seção, acolhendo proposta do Relator, em sessão de julgamento 

de 11/10/2017 afetou o tema ao rito do Incidente de Assunção de Competência 

(IAC).
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Eis a ementa do acórdão:

Processual Civil. Recurso em mandado de segurança. Execução fi scal de valor 

igual ou inferior a 50 OTN. Art. 34 da Lei 6.830/80. Cabimento do writ. Relevante 

questão de direito. Composição de divergência entre as Turmas da Primeira Seção. 

Submissão do tema ao rito do Incidente de Assunção de Competência - IAC.

1. A matéria controvertida consiste em saber se é cabível a impetração do 

mandado de segurança para atacar decisão judicial que extingue a execução fi scal 

com base no art. 34 da Lei 6.830/80.

2. Presença de relevante questão de direito, com grande repercussão social. 

Julgados divergentes no âmbito da Primeira Seção.

3. Afetação ao rito do incidente de assunção de competência previsto no 

artigo 947 do CPC/2015. Acolhimento (fl . 244e).

Instado a se manifestar, sobreveio novo parecer do Ministério Público 

Federal, pela admissão do Incidente de Assunção de Competência (IAC), para 

que seja afastada a possibilidade do manejo do mandado de segurança contra 

decisão proferida em Embargos Infringentes ou Declaratórios, em sede de 

execução fi scal promovida nos termos do art. 34 da Lei 6.830/80 (fl s. 260/267e).

O Relator, na linha da jurisprudência que menciona, encaminha seu 

voto no sentido de entender incabível, em qualquer hipótese, a impetração de 

Mandado de Segurança para impugnar sentença extintiva de Execução Fiscal, 

no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80. Com base nessa compreensão, nega 

provimento ao presente Recurso Ordinário.

Propõe, ainda, a fixação da seguinte tese: “Não é cabível mandado de 

segurança contra decisão proferida em execução fi scal no contexto do art. 34 da Lei 

6.830/80”.

Tendo em vista a relevância da matéria, pedi vista antecipada dos autos, 

para melhor exame da questão.

De início, cumprimento o eminente Relator pela iniciativa de afetar à 

Seção tema tão relevante, sobre o qual existe oscilação jurisprudencial, no 

âmbito das Turmas que integram a Primeira Seção, e, às vezes, dentro dos 

próprios Órgãos fracionários menores, tratando-se de matéria que merece 

uniformização de entendimento.

In casu, trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado, perante 

o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo 

Juiz de Direito das Execuções Fiscais da Comarca de Leme/SP, que julgou 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 115-315, julho/setembro 2019 295

improcedentes os Embargos Infringentes interpostos contra a sentença que, 

por sua vez, julgara extinta Execução Fiscal de valor inferior ao limite de alçada, 

previsto no art. 34 da Lei 6.830/80, por reconhecer a prescrição (fl s. 107/109e).

O Tribunal de origem decidiu não haver teratologia ou fl agrante ilegalidade 

no ato judicial impugnado, a ensejar o ajuizamento do mandamus, de modo que 

denegou a segurança, com base no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009.

Nos termos da legislação de regência, contra a sentença que, nas Execuções 

Fiscais de pequeno valor, qual seja, naquelas em que a dívida de natureza fi scal, 

acrescida de multa e juros de mora e demais encargos legais, monetariamente 

atualizada, não superar 50 (cinquenta) ORTNs na data da distribuição, será 

cabível tão somente Embargos Infringentes e Embargos de Declaração, nos 

termos do art. 34 da Lei 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais –, in verbis:

Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor 

igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - 

ORTN: só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º. Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida 

monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais 

encargos legais, na data da distribuição.

§ 2º. Os embargos infringentes. instruídos, ou não, com documentos novos, 

serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em petição 

fundamentada.

§ 3º. Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias. serão os autos conclusos 

ao Juiz, que. dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.

Registre-se que, havendo questão constitucional a ser resolvida, cabe, em 

tese, interposição de Recurso Extraordinário, a teor da Súmula 640/STF e da 

regra constante do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, a qual, de modo 

diverso do que ocorre no âmbito do Recurso Especial, não exige tenha sido 

a decisão recorrida prolatada por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de 

Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.

Nesse contexto, diante do óbice da Lei 6.830/80 e dos estritos limites 

constitucionais de cabimento de Recurso Extraordinário, alguns entes 

exequentes passaram a impetrar mandado de segurança perante o respectivo 

Tribunal de Justiça, com a fi nalidade de impugnar sentença proferida nessas 

hipóteses, buscando, assim, conferir-lhe, em última análise, eventual duplo grau 

de jurisdição.
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A proliferação de recursos ordinários discutindo o ajuizamento do 

mandamus, nessa hipótese, e a divergência de entendimento sobre o seu 

cabimento, conduziu a Primeira Seção a afetar o presente como Incidente de 

Assunção de Competência (IAC).

Em termos de mandado de segurança contra ato judicial, cabe alguns 

esclarecimentos.

É certo que – sob a égide do art. 5º, II, da Lei 1.533/51 (“Art. 5º - Não 

se dará mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de despacho ou 

decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser 

modifi cado por via de correição”), versando sobre a matéria infraconstitucional 

de que trata referido dispositivo legal – em 13/12/63 foi editada a Súmula 267 

do STF, do seguinte teor: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial 

passível de recurso ou correição”.

Atualmente, o art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 – com redação menos 

restritiva do que a daquele dispositivo legal que serviu de fundamento à Súmula 

267 do STF – passou a prever que: “Art. 5º. Não se concederá mandado de 

segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso 

com efeito suspensivo” (texto original sem destaque em negrito).

Confi ram-se os seguintes comentários sobre esse último dispositivo legal, 

extraídos da obra doutrinária de HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO 

WALD e GILMAR FERREIRA MENDES, com a colaboração de MARINA 

GAENSLY e RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN:

Ato judicial - Outra matéria excluída do mandado de segurança é a decisão 

ou despacho judicial contra o qual caiba recurso específico apto a impedir a 

ilegalidade, ou admita reclamação correcional efi caz. A legislação anterior referia-se 

especifi camente à correição, o que o texto atual (art. 5º, II, da Lei 12.016/2009) não 

faz; mas a interpretação deve continuar a ser a que prevalecia, se a reclamação 

for eficaz no caso. Se ao recurso ou à correição admissíveis não for possível 

atribuir efeito suspensivo do ato judicial impugnado, cabível a impetração, para 

resguardo do direito lesado ou ameaçado de lesão pelo próprio Judiciário. Só 

assim se há de entender a ressalva do inciso II do art. 5º da lei reguladora do 

mandamus, pois o legislador não teve a intenção de deixar ao desamparo do 

remédio heróico as ofensas a direito líquido e certo perpetradas, paradoxalmente, 

pela Justiça.

(...)

A jurisprudência tem admitido a impetração de mandado de segurança contra 

atos judiciais independentemente da interposição de recurso sem efeito suspensivo 
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quando ocorre violação frontal de norma jurídica, por decisão teratológica, ou nos 

casos em que a impetração é de terceiro, que não foi parte no feito, embora 

devesse dele participar, usando o remédio heróico para evitar que sobre ele 

venha a incidir os efeitos da decisão proferida, não se aplicando no caso a Súmula 

267 do STF” (in Mandado de Segurança e ações constitucionais / Hely Lopes 

Meirelles, Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mwendes; com a colaboração de Marina 

Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann. – 37ª ed., ren., atual. e ampl. – São Paulo: 

Malheiros. 2016, pp. 47 e 55).

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar 

ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do 

impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a rito especial, cujo objetivo é 

proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por 

agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo poder público.

Especifi camente quanto à impetração do writ contra sentença que extingue 

a Execução Fiscal com base no art. 34 da Lei 6.830/80, no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça verifi ca-se, de longa data, instabilidade na jurisprudência.

A título ilustrativo, favoravelmente ao cabimento da impetração, confi ra-se 

o seguinte julgado:

Processo Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Execução fi scal 

de pequeno valor ajuizada por município. Extinção do feito pelo Juízo de Primeiro 

Grau. Mitigação da Súmula 267/STF. Cabimento do writ.

1. O mandamus dirigiu-se contra ato do juízo de primeira instância que 

extinguiu execução fi scal ajuizada pelo Município de Presidente Prudente/SP 

de valor inferior a 50 ORTN’s, ao fundamento de que não há interesse de agir da 

municipalidade. A Corte de origem indeferiu o writ, ante o óbice da Súmula 267/

STF.

2. Não se deve atribuir caráter absoluto à vedação contida na Súmula 267/STF, 

sendo cabível o mandado de segurança quando não houver recurso útil a evitar ou 

reparar a lesão a direito líquido e certo do impetrante.

3. No caso, contra a decisão proferida nos embargos infringentes previstos 

no art. 34 da Lei 6.830/80, apenas seria possível a interposição de recurso 

extraordinário, o qual se destina a apreciar violação aos dispositivos da 

Constituição Federal, não sendo hábil a enfrentar a matéria tratada na presente 

demanda, que versa sobre o interesse de agir nas execuções fi scais de pequeno 

valor ou de valor irrisório.

4. No atinente às execuções fi scais ajuizadas pela Fazenda Nacional, em que 

existe lei específica regulamentando as execuções de pequeno valor - Lei n. 

10.522/02 - o Superior Tribunal de Justiça decidiu nos autos do REsp 1.111.982/
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SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que não deve haver a extinção da 

execução, mas apenas o arquivamento do feito sem baixa na distribuição.

5. Como houve o indeferimento da inicial do mandamus, devem os autos 

retornar à Corte de origem para que, superada a questão atinente ao cabimento 

do remédio constitucional, dê-se prosseguimento à tramitação do feito.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido (STJ, RMS 31.305/SP, 

Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 02/03/2010).

Contrariamente ao cabimento do mandamus, mas ressaltando a hipótese 

de não se tratar de decisão revestida de teratologia ou de manifesta ilegalidade, 

colhe-se o seguinte acórdão:

Processo Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ação 

mandamental impetrada contra ato judicial passível de recurso extraordinário. 

Súmulas n. 267 e 640/STF. Ato manifestamente ilegal. Não-ocorrência.

1. É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro 

grau nas causas de alçada. Inteligência da Súmula n. 640/STF.

2. Não há possibilidade de se utilizar a ação mandamental como substituta do 

recurso cabível quando a decisão judicial impugnada não se reveste de teratologia, 

tampouco de manifesta ilegalidade.

3. Recurso ordinário não-provido (STJ, RMS 15.540/SP, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Segunda Turma, DJU de 03/10/2005).

No julgamento do RMS 31.380/SP, diante da sentença declaratória de 

inexistência de interesse de agir da Fazenda Municipal, em face de Execução 

Fiscal de pequeno valor, a Segunda Turma afetou o julgamento à Primeira 

Seção desta Corte, que, por sua vez, afastou a Súmula 267 do STF, para 

autorizar o processamento da ação mandamental. Na ocasião foi ponderado 

que, contra decisão proferida em Embargos Infringentes, previstos no art. 34 

da Lei 6.830/80, apenas seria cabível a interposição de Recurso Extraordinário, 

que se destina à apreciação, exclusivamente, de contrariedade a dispositivos da 

Constituição Federal, não sendo meio de impugnação hábil a enfrentar violação 

de direito infraconstitucional, como naquela hipótese, admitindo-se o Mandado 

de Segurança, independentemente de interposição de recurso extraordinário, 

incabível, no caso.

Eis a ementa do acórdão:

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Execução fi scal 

de pequeno valor ajuizada por município. Extinção do feito pelo Juízo de Primeiro 

Grau. Mitigação da Súmula 267/STF. Cabimento do writ.
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1. O mandamus dirigiu-se contra ato do juízo de primeira instância que 

extinguiu execução fi scal ajuizada pelo Município de Presidente Prudente/SP 

de valor inferior a 50 ORTNs, ao fundamento de que não há interesse de agir da 

municipalidade. A Corte de origem indeferiu o writ, ante o óbice da Súmula 267/

STF.

2. Não se deve atribuir caráter absoluto à vedação contida na Súmula 267/STF, 

sendo cabível o mandado de segurança quando não houver recurso útil a evitar 

ou reparar a lesão a direito líquido e certo do impetrante.

3. No caso, contra a decisão proferida nos embargos infringentes previstos no art. 

34 da Lei 6.830/80, apenas seria possível a interposição de recurso extraordinário, 

o qual se destina a apreciar violação dos dispositivos da Constituição Federal, não 

sendo hábil a enfrentar a matéria tratada na presente demanda, que versa sobre o 

interesse de agir nas execuções fi scais de pequeno valor ou de valor irrisório.

4. No atinente às execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional, em 

que existe lei específi ca regulamentando as execuções de pequeno valor - Lei 

10.522/02 -, o Superior Tribunal de Justiça decidiu nos autos do REsp 1.111.982/

SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que não deve haver a extinção da 

execução, mas apenas o arquivamento do feito sem baixa na distribuição.

5. Como houve o indeferimento da inicial do mandamus, devem os autos 

retornar à Corte de origem para que, superada a questão atinente ao cabimento 

do remédio constitucional, dê-se prosseguimento à tramitação do feito. 

Precedente: RMS 31.305/SP, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 02.03.10, DJe de 

10.03.2010.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido (STJ, RMS 31.380/SP, 

Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 16/06/2010).

Usando tal linha de entendimento, em hipótese na qual a matéria em 

discussão seria de natureza infraconstitucional, esta Corte, mormente quando 

houve a interposição dos Embargos Infringentes, também já se manifestou pelo 

cabimento do mandamus, ao fundamento de que não haveria recurso útil cabível, 

além do Recurso Extraordinário – incabível, no caso –, mitigando, igualmente, a 

incidência da Súmula 267/STF.

A propósito, colhem-se os seguintes julgados:

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Execução fi scal. 

Crédito de pequeno valor.

1. Em se tratando de decisão proferida em sede de embargos infringentes, previstos 

no art. 34 da Lei 6.830/80, nos autos de execução fi scal relativa a crédito de pequeno 

valor, não incide o óbice contido na Súmula 267/STF. Isso porque a questão se limita 

às disposições contidas na legislação infraconstitucional, sendo que eventual ofensa 
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à Constituição Federal dar-se-ia de forma indireta, o que impede a admissão de 

recurso extraordinário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (AgRg no 

RE 460.160/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30.11.2007).

2. Assim, “não se deve atribuir caráter absoluto à vedação contida na Súmula 267/

STF, sendo cabível o mandado de segurança quando não houver recurso útil a evitar 

ou reparar a lesão a direito líquido e certo do impetrante” (RMS 31.380/SP, 1ª Seção, 

Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16.6.2010).

3. Recurso ordinário provido (STJ, RMS 34.187/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/10/2011).

Processual Civil e Tributário. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Execução fiscal. Causa de alçada. Embargos infringentes rejeitados. Mandado 

de segurança. Cabimento. Súmula 267/STF. Inaplicabilidade. Impossibilidade de 

interposição de recurso extraordinário. Precedentes. Preliminar afastada. Recurso 

ordinário provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

1. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado ante o 

entendimento de que a atividade jurisdicional, em causas de alçada, se esgota 

com a apreciação dos embargos infringentes.

2. Há possibilidade abstrata de interposição de recurso extraordinário 

questionando a decisão dos embargos infringentes, devendo ser admitida a 

impetração de mandado de segurança, no caso dos autos, ante o não cabimento em 

concreto do apelo extremo.

3. Relativização da Súmula 267 do STF.

4. Recurso ordinário provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal 

de origem (STJ, RMS 36.372/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

de 13/06/2013).

Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 

Tributário. Extinção da execução fiscal de pequeno valor. Embargos infringentes 

improvidos (art. 34 da Lei 6.830/80). Cabimento do mandado de segurança quando 

inexistente outro recurso. Mitigação da Súmula 267 do STF. Precedentes do STJ. 

Inocorrência da decadência para impetração do mandamus. Prazo iniciado a 

partir da intimação pessoal do procurador da autarquia municipal da decisão que 

rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que indeferiu os embargos 

infringentes. Agravo regimental do Estado de Minas Gerais desprovido.

1. A natureza infraconstitucional da matéria em debate impede a interposição de 

Recurso Extraordinário, o qual se destina apenas a apreciar violação dos dispositivos 

da Constituição Federal, razão pela qual, em casos análogos, a Primeira Seção deste 

STJ tem entendido ser admissível a utilização do Mandado de Segurança, afastando a 

incidência da Súmula 267/STF.

2. Verifi ca-se que não houve decadência para impetração do Mandamus, tendo 
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em vista que o agravado tomou ciência da decisão dos Embargos de Declaração 

opostos contra a decisão que indeferiu os Embargos Infringentes, em 08.06.2011, 

e a impetração da Ação Constitucional se deu em 17.06.2011, antes do término 

do prazo decadencial de 120 dias prescrito no art. 5º, inciso III da Lei 12.016/2009.

3. Ressalta-se que o prazo para impetração do Mandado se Segurança se 

iniciou a partir da intimação pessoal do Procurador da Autarquia Municipal da 

decisão dos Embargos de Declaração.

4. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido (STJ, AgRg no 

RMS 39.025/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 

27/09/2013).

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Extinção da 

execução fiscal ajuizada por município diante de valor irrisório. Súmula 267/STF. 

Inaplicabilidade.

1. Hipótese em que se discute o cabimento de writ impetrado em face de decisão 

judicial que negou provimento aos Embargos Infringentes interpostos com base no 

art. 34 da Lei 6.830/1980, contra decisão que julgou extinta a Execução Fiscal de valor 

inferior a 50 ORTNs, ante a ausência de interesse de agir.

2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que, nesse caso, cabe 

Mandado de Segurança, devendo ser mitigada a vedação contida na Súmula 267/

STF, uma vez que não se admite, na espécie, recurso ou correição.

3. Recurso Ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e 

determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que dê prosseguimento à 

tramitação do Mandado de Segurança (STJ, RMS 53.353/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017).

Todavia, consoante assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 

33.042/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 10/10/2011), e também 

pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, DJe de 25/04/2012), no regime da Lei 12.016/2009 

subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, 

no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem 

efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser transformado em 

alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b) não é cabível 

contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado.

Como bem observado pelo saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, no 

retromencionado precedente da Primeira Turma, mesmo quando impetrado 

contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de 

segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no 

prazo legal.
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De acordo com essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça, em 

acórdãos mais recentes, passou a entender que contra a sentença proferida 

em execução fi scal de pequeno valor cabem apenas embargos infringentes 

e embargos de declaração, regra excepcionada tão somente pelo eventual 

cabimento de recurso extraordinário, quando houver questão constitucional 

debatida, pelo que, em consequência, seria incabível o writ, ainda que tenham 

sido interpostos os competentes Embargos Infringentes, em 1º Grau, ao 

fundamento de que não pode ser o mandado de segurança acolhido como 

sucedâneo de recurso de apelação, tampouco com a fi nalidade de subverter o 

sistema próprio da Lei 6.830/80, que não prevê segundo grau de jurisdição.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes julgados:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo regimental no 

recurso ordinário em mandado de segurança. Execução fi scal de pequeno valor. 

Impetração contra decisão que julga os embargos infringentes (art. 34 da LEF). Não 

cabimento.

1. Das sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, 

os embargos infringentes (art. 34 da LEF) e, subsistindo controvérsia de índole 

constitucional, o recurso extraordinário, sendo inviável a impetração do mandado 

de segurança ao tribunal de apelação, sob pena de subverter esse sistema recursal. 

Precedentes: AgRg no RMS 43.205/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/9/2013; 

AgRg no RMS 38.040/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 

19/02/2013; RMS 35.615/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, 

DJe 15/02/2013.

2. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no RMS 43.562/SP, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/10/2013).

Processual Civil e Tributário. Agravo interno no recurso em mandado de 

segurança. Execução fi scal de valor igual ou inferior a 50 OTN. Art. 34 da Lei 6.830/80. 

Sentença. Recursos cabíveis: embargos de declaração, embargos infringentes ou 

recurso extraordinário. Mandado de segurança. Ação imprópria. Sucedâneo recursal. 

Impossibilidade. Súmula 267/STF.

1. Só são oponíveis embargos de declaração e embargos infringentes de sentença 

proferida no âmbito das execuções fi scais previstas no art. 34 da Lei n.º 6.830/80, regra 

excepcionada apenas pelo eventual cabimento de recurso extraordinário, quando 

houver questão constitucional debatida. Precedentes: AgRg no RMS 49.614/SP, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 08/08/2016 e AgRg no RMS 47.452/

SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/03/2015.

2. É incabível o mandado de segurança empregado como sucedâneo recursal, nos 

termos da Súmula 267/STF.
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3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no RMS 53.267/SP, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/05/2017).

Processual Civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado 

de segurança. Impetração em face de decisão que, em execução fiscal, julga 

embargos infringentes (art. 34 da Lei 6.830/80). Inexistência de teratologia. 

Inadmissibilidade.

1. Conforme orientação desta Corte, “nas execuções fi scais de que trata o art. 34 

da Lei n. 6.830, de 1980, a sentença está sujeita aos embargos infringentes do julgado, 

cujo julgamento constitui a palavra final do processo”, tratando-se “de opção do 

legislador, que só excepciona desse regime o recurso extraordinário, quando se tratar 

de matéria constitucional” (RMS 37.753/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira 

Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 12/12/2012).

2. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no RMS 47.452/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 30/03/2015).

Tributário. Execução fi scal. Pequeno valor. Embargos infringentes. Via eleita 

equivocada. Incidência da Súmula n. 267/STF.

I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual 

nas execuções fiscais de pequeno valor, as sentenças prolatadas estão sujeitas a 

embargos infringentes, a teor do disposto no art. 34 da Lei n. 6.830/80, revelando-

se possível, unicamente, a interposição de recurso extraordinário quando houver 

controvérsia de índole constitucional. Nesse sentido: AgRg no RMS 39.511/SP, 

de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014; 

AgRg no RMS 44.746/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado 

em 16/06/2016, DJe 04/08/2016; RMS 37.794/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi 

(Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 

02/06/2016, DJe 08/06/2016.

II - Demonstrado que o mandado de segurança entelado foi utilizado como 

sucedâneo recursal, nos termos da Súmula n. 267/STF, fi ca inviabilizado o presente 

recurso.

III - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS 57.236/SP, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/08/2018).

Processual Civil. Agravo interno no recurso ordinário. Submissão à regra 

prevista no Enunciado Administrativo 03/STJ. Mandado de segurança impetrado 

em face de decisão que julga extinta a execução fi scal. Inexistência de teratologia. 

Inadmissibilidade.

1. Conforme orientação desta Corte, “nas execuções fi scais de que trata o art. 34 

da Lei n. 6.830, de 1980, a sentença está sujeita aos embargos infringentes do julgado, 

cujo julgamento constitui a palavra final do processo”, tratando-se “de opção do 

legislador, que só excepciona desse regime o recurso extraordinário, quando se tratar 
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de matéria constitucional” (RMS 37.753/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira 

Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 12/12/2012).

2. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS 53.264/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 07/04/2017).

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

Execução fiscal. Mandado de segurança contra decisão judicial proferida em 

embargos infringentes (art. 34 da LEF). Inadmissibilidade. Precedentes da Primeira 

Turma. Agravo interno do Município de Tatuí/SP desprovido.

1. Nos termos da orientação fi rmada nesta Turma, das sentenças prolatadas em 

execuções de pequeno valor cabem, apenas, os Embargos Infringentes, podendo 

ser adversadas, apenas, por Recurso Extraordinário, em caso de existir controvérsia 

constitucional.

2. Pondere-se, oportunamente, que essa peculiar hipótese de irrecorribilidade 

da sentença desfavorável ao Estado consiste na presunção legal – 

verdadeiramente absoluta – de que os prejuízos estatais com a prolongada 

tramitação de processo no qual já se encontra em situação de desvantagem 

superarão o benefício fi nanceiro a ser obtido em juízo, máxime porque, tratando-

se de recurso, a vitória se revela eventual e estatisticamente improvável.

3. Ao manejar o Mandado de Segurança, que é ação, como sucedâneo recursal, 

está se desafi ando aquela lógica da economia de recursos escassos, burlando-se, 

senão a literalidade gramatical do art. 34 da LEF, o propósito e a razão de ser dessa 

norma.

4. O fato de a União haver imposto limites ao direito de recurso de outros Entes 

Públicos, para além de si mesma, não deve ser visto com reservas, senão como 

exercício natural da sua competência exclusiva para legislar sobre processo civil, o 

que fez, nessa hipótese, atenta ao norte da economicidade e efi ciência.

5. Agravo Interno do Município de Tatuí/SP desprovido (STJ, AgInt no RMS 

53.232/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 

11/05/2017).

Na linha de entendimento adotada nesses últimos julgados, a circunstância 

de a impetração veicular discussão tão somente a respeito de questões de 

natureza infraconstitucional – insuscetíveis, pois, de reexame, pelo STF, em 

Recurso Extraordinário – não mais afastaria a incidência do óbice do art. 5º, II, 

da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF, de modo que não seria cabível o 

mandamus.

Com efeito, a jurisprudência predominante desta Corte de fato evoluiu 

no sentido de julgar incabível a impetração do Mandado de Segurança contra a 

decisão prolatada nas Execuções Fiscais de pequeno valor, de que cuida o art. 34 
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da Lei 6.830/80, diante da dimensão conferida ao tema em debate pelo próprio 

texto legal, que limita os recursos, na hipótese, aos Embargos de Declaração e 

aos Embargos Infringentes, cabendo eventualmente recurso extraordinário, nos 

termos da Súmula 640/STF.

Essa é a orientação atual e dominante, conforme bem consignado no voto 

do Relator, à qual me alinho, entretanto, com uma ressalva.

É fi rme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal 

acerca do não cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial 

como sucedâneo recursal, uma vez que a ação mandamental visa a proteção de 

direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não 

podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua 

essência constitucional. Nesse viés, a Súmula 267/STF (“Não cabe mandado de 

segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”).

Contudo, na forma da jurisprudência do STF e da Corte Especial do STJ, 

é cabível o mandamus contra ato judicial que não seja passível de recurso ou 

correição e esteja eivado de teratologia, fl agrante ilegalidade ou manifesto abuso de 

poder dos quais decorra, para o impetrante, irreparável lesão.

A propósito, colhem-se os seguintes acórdãos, oriundos do Tribunal Pleno 

e de ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança 

impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido.

1. A jurisprudência da Suprema Corte é fi rme no sentido de ser inadmissível a 

impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. 

Incide, na espécie, a Súmula STF n. 267.

2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial 

houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso fl agrante, o que não se verifi ca na espécie.

3. Agravo regimental não provido (STF, MS 31.831-AgR, Rel. Ministro Dias 

Toff oli, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2013).

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. 

Razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada. 

Incidência da Súmula 287 do STF. 4. Mandado de segurança contra ato judicial. 

Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 

5. Mandado de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado. 

Incabível. Súmula 268 do STF. 6. Interposição de agravo contra decisão da origem 

que aplicou a sistemática da repercussão geral. Não conhecimento. Precedentes. 

7. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, MS 34.866-AgR/SP, Rel. 

Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08/11/2017).
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Direito Processual Civil. Agravo interno em embargos declaratórios em agravos 

regimentais em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato judicial. 

Teratologia. Fundamentação.

1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não 

cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada 

a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa 

Weber).

2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do 

AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia 

assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos 

deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada.

3. Agravo a que se nega provimento (STF, RMS 26.769 - AgRg-AgR-AgR-ED-

AgR/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017).

Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato 

revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. 

Incidência da Súmula n. 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso 

fl agrante a justifi car a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não 

provido.

1. A jurisprudência da Suprema Corte é fi rme no sentido de ser inadmissível a 

impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. 

Incide, na espécie, a Súmula STF n. 267.

2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, 

houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso fl agrante, o que não se verifi ca na espécie.

3. Agravo regimental não provido (STF, MS 34.471 AgR/PE, Rel. Ministro Dias 

Toff oli, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017).

Do voto condutor do aludido MS 34.471 AgR/PE, colho o seguinte 

excerto, esclarecedor sobre a matéria:

Excepcionalmente, a rigidez desse entendimento é mitigada pelo próprio 

Supremo Tribunal Federal quando o ato judicial se revestir de teratologia ou fl agrante 

ilegalidade. Confi ra-se: RMS n. 32.017-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro 

Gilmar Mendes, DJe de 14/10/13; MS n. 31.831-AgR, Tribunal Pleno, de minha 

relatoria, DJe de 28/11/13; RMS n. 32.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro 

Luiz Fux, DJe de 3/2/14; RMS n. 32.609-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra 

Cármen Lúcia, DJe de 31/3/14; e MS n. 32.772-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a 

Ministra Rosa Weber, DJe de 25/3/15, entre outros.

Dessa perspectiva, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato 

judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso fl agrante, o que, reitero, não 

ocorreu na hipótese.
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No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a título ilustrativo, confi ram-se 

os seguintes acórdãos, oriundos da Corte Especial, no mesmo sentido:

Agravo interno no mandado de segurança. Teratologia. Ilegalidade. Abuso de 

poder. Direito líquido e certo. Ausência.

1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional 

dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus ministros salvo se houver manifesta 

ilegalidade ou teratologia. Precedentes.

2. Não se verifi ca qualquer teratologia ou ilegalidade ou abuso de poder no ato 

atacado, não havendo se falar em direito líquido e certo à adoção da tese sustentada 

pela impetrante.

3. Agravo interno no mandado de segurança não provido (STJ, AgInt no MS 

23.321/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 28/11/2017).

Agravo interno em mandado de segurança. Novos argumentos hábeis 

a desconstituir a decisão impugnada. Inexistência. Ausência de ilegalidade 

verifi cável de plano. Pretensão meramente revisional. Inadmissibilidade. Decisão 

assentada na jurisprudência da Corte. Agravo desprovido.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo interno deve trazer 

novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fi rmado, 

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Consoante a jurisprudência desta eg. Corte, a via estreita do writ não se 

presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais.

III - O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível 

somente em situações nas quais pode se verifi car, de plano, ato judicial eivado de 

ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável 

lesão ao seu direito líquido e certo.

(...)

Agravo interno desprovido (STF, AgInt no MS 24.230/DF, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Corte Especial, DJe de 13/09/2018).

Agravo interno no mandado de segurança. Impetração contra ato judicial. Não 

cabimento. Teratologia. Inexistência. Recurso a que se nega provimento.

1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida 

excepcional, somente cabível em casos de fl agrante ilegalidade, teratologia ou abuso 

de poder, o que não se verifi ca na espécie.

2. No caso, o ato impugnado, qual seja, a decisão proferida em sede de agravo 

em recurso especial, não conheceu do recurso diante da incidência do enunciado 

n. 115/STJ, decisum mantido pela Quarta Turma desta Corte em agravo regimental 

e objeto de três embargos de declaração, todos rejeitados.
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3. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia relativa à representação 

processual foi examinada pelo órgão fracionário competente, não se 

vislumbrando teratologia tampouco ilegalidade do ato judicial a justificar a 

impetração do mandamus, sendo certo que eventual equívoco no julgamento 

não o torna arbitrário.

4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no MS 23.358/DF, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/11/2017).

Processo Civil. Agravo regimental. Mandado de segurança. Impetração 

contra ato judicial passível de recurso. Impossibilidade. Teratologia ou fl agrante 

ilegalidade. Inexistência.

1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 

correição (Súmula 267/STF).

2. É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos 

órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia 

ou fl agrante ilegalidade.

3. No caso, o acórdão prolatado pela Segunda Turma no recurso especial objeto 

do presente mandamus não incorreu em teratologia, tendo apenas aplicado o 

entendimento perfi lhado pela Primeira Seção em sede de recurso repetitivo (REsp 

1.141.990/PR, DJ 19/11/2010).

4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no MS 21.624/DF, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 25/05/2015).

Da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, colhem-se os seguintes 

julgados:

Processual Civil. Agravo regimental no mandado de segurança. Pleito que 

objetiva, na origem, garantir a possibilidade de acumulação de dois cargos 

supostamente privativos de profi ssionais da saúde, com profi ssão regulamentada. 

Reconsideração, pelo Presidente do TJSE, da decisão que havia atribuído efeito 

suspensivo ao recurso especial pendente de admissibilidade naquela Corte. 

Writ que pretende restabelecer esse efeito. Decisão judicial que não se afi gura 

teratológica, absurda ou ilegal. Descabimento do mandamus. Agravo regimental 

do servidor desprovido.

1. O presente mandamus, impetrado contra decisão judicial, não se mostra 

cabível, pois o ato atacado não padece de teratologia, ou se afi gura absurdo ou 

revestido de fl agrante ilegalidade, sendo impugnável, portanto, nas vias recursais 

processuais ordinárias.

2. Agravo Regimental do Servidor desprovido (STJ, AgRg no MS 19.066/SE, Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/08/2017).
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Recurso fundado no novo CPC/2015. Tributário. Processual Civil. Agravo 

interno. Recurso ordinário. Ato judicial. Ausência de ilegalidade ou teratologia. 

Mandado de segurança. Descabimento.

1. A jurisprudência deste STJ só admite a utilização de mandado de segurança em 

face de decisão judicial quando fi car demonstrado de plano sua fl agrante teratologia 

ou ilegalidade, hipóteses não confi guradas no presente caso. Precedentes: (AgInt 

no RMS 50.555/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/10/2016; 

AgRg no RMS 45.985/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

26/04/2016; e EDcl no MS 20.855/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 19/03/2015.

2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no RMS 36.769/MA, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/12/2016).

Agravo interno no recurso em mandado de segurança. Enunciado 

Administrativo 3/STJ. Decisão judicial recorrível. Ausência de abusividade ou 

teratologia. Súmula 267/STF. Agravo improvido.

1. Em atenção ao enunciado da Súmula 267/STF, em regra é incabível mandado 

de segurança contra ato judicial passível de recurso. Precedentes.

2. Não foi evidenciado pelo recorrente que recorrente o caráter abusivo ou 

teratológico do ato judicial impugnado.

3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS 54.114/RJ, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017).

Essa importante ressalva, consagrada pela jurisprudência do STF e do 

STJ, no sentido de relativizar a Súmula 267/STF, em hipóteses em que não 

haja recurso cabível contra a decisão impugnada e exista teratologia, ilegalidade 

fl agrante ou manifesto abuso de poder no ato jurisdicional, a fi m de justifi car 

a excepcional impetração do mandamus, apresenta-se pertinente e relevante, 

para salvaguardar o remédio heroico, constituindo garantia de que eventuais 

óbices de natureza processual não permitam a manutenção de ato judicial 

fl agrantemente ilegal, teratológico ou absurdo.

No entanto, o eminente Relator, Ministro Sérgio Kukina, no seu voto, fi xa 

tese no sentido de ser incabível qualquer impetração de mandado de segurança 

contra decisão proferida em execução fi scal, no contexto do art. 34 da Lei 

6.830/80, sem qualquer ressalva, que é feita pela pacífi ca jurisprudência das 

Cortes Superiores.

Observo que, além dos já citados, há precedentes da Primeira Turma 

do STJ, inclusive alguns mencionados pelo Relator, em seu voto (AgInt no 

RMS 55.125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa; AgInt no RMS 53.643/



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

310

SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria; AgInt no RMS 54.845/SP, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria), nos quais – cuidando-se de mandado de segurança impetrado 

perante o Tribunal de 2º Grau, impugnando decisão judicial que, em embargos 

infringentes, manteve sentença que extinguira execução fi scal de pequeno valor, 

tal como previsto no art. 34 da Lei 6.830/80 – entendeu-se incabível o mandado 

de segurança, com a ressalva de que, no caso, não havia fl agrante ilegalidade ou 

manifesta teratologia ou abuso de poder, a viabilizar a impetração:

Tributário. Processual Civil. Agravo interno no recurso em mandado de 

segurança. Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Extinção de execução 

fi scal por ausência de interesse de agir. Súmula n. 267/STF. Incidência. Mandado de 

segurança. Não cabimento. 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. Aplica-se o Código de Processo Civil de 

2015.

II – Contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, 

apenas, os embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; 

subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário.

III – O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos 

de fl agrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente 

julgado.

IV – In casu, revela-se incabível o mandado de segurança impetrado que, na 

hipótese em exame, não pode ser empregado como sucedâneo recursal, nos 

termos da Súmula 267/STF.

V – Não apresentação, no agravo, 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 (STJ, AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017).

Processual Civil. Mandado de segurança. Execução fiscal de pequeno valor. 

Sentença extintiva. Embargos infringentes. Writ impetrado como sucedâneo recursal. 

Impossibilidade.
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1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é 

admitida nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder (vide: AgRg no 

MS 21.781/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 02/02/2016; e AgRg 

no MS 22.154/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 

14/12/2015).

2. As Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior firmaram o 

entendimento de que a sentença proferida no âmbito de execução fiscal de 

pequeno valor somente pode ser desafi ada por embargos infringentes (art. 34 

da Lei n. 6.830/1980) e, remanescendo controvérsia de natureza constitucional, 

por recurso extraordinário (art. 102, III, da CF), sendo descabida a impetração 

do mandamus perante a Corte de segunda instância, porquanto, via de regra, 

é manejado como mero sucedâneo de apelação, o que infringe o subsistema 

recursal da Lei de Execuções Fiscais, que preconiza o encerramento da fase 

ordinária ainda na primeira instância.

3. Hipótese em que a impetração do writ contra a sentença extintiva da 

execução fi scal não é adequada, tendo em vista que o fundamento referente à 

ausência de interesse, ante ao valor irrisório do crédito, não se revela teratológico.

4. Agravo regimental não provido (STJ, AgInt no RMS 53.643/SP, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017).

Processual Civil. Mandado de segurança. Execução fiscal de pequeno valor. 

Sentença extintiva. Embargos infringentes rejeitados. Writ impetrado como 

sucedâneo recursal. Não cabimento.

1. As sentenças extintivas das execuções de pequeno valor somente podem ser 

atacadas por embargos infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e, remanescendo 

controvérsia de natureza constitucional, por recurso extraordinário (art. 102, III, 

da CF), sendo descabida a impetração do mandamus, porquanto, em regra, é 

impetrado como sucedâneo recursal, infringindo, assim, o subsistema recursal da 

Lei de Execuções Fiscais, que preconiza o encerramento da fase ordinária ainda na 

primeira instância.

2. Hipótese em que não se não pode admitir a impetração do mandado de 

segurança contra a extinção do processo executivo, pois não há fl agrante ilegalidade 

ou abuso de poder na decisão que extingue o processo executivo em razão de 

os custos da cobrança judicial serem superiores ao valor do crédito tributário 

executado.

3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS 54.845/SP, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 18/12/2017).

Tese fi xada

Refl eti bastante sobre o assunto e me convenci de que não merece vingar o 

antigo entendimento da Primeira Seção (RMS 31.380/SP, Rel. Ministro Castro 
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Meira, DJe de 16/06/2010), que, só por se tratar de discussão sobre matéria 

infraconstitucional – insuscetível de discussão em recurso extraordinário –, e sem 

demonstrar teratologia ou fl agrante ilegalidade da decisão proferida nos Embargos 

Infringentes, entendeu cabível a impetração de mandado de segurança. Tal 

posição, data venia, cria uma via recursal anômala, travestida de mandado de 

segurança, por não exigir a demonstração da excepcionalidade do cabimento do 

writ, na singular hipótese.

Esclareço que os dois precedentes de minha relatoria, invocados pelo 

Ministro Sérgio Kukina, não adotaram a tese de tal precedente da Primeira 

Seção. No primeiro – RMS 53.101/SP, DJe de 26/04/2017 –, ante a não 

interposição de embargos infringentes, em 1º Grau, foi aplicada a Súmula 267/

STF; no segundo – RMS 53.613/SP, DJe de 24/05/2017 –, como o mandado 

de segurança fora impetrado quando já transitada em julgado a decisão dos 

embargos infringentes, foi aplicada a Súmula 268/STF.

Entretanto, data venia, vejo-me compelida a não concordar com o 

entendimento restritivo do eminente Relator, que sustenta que “não se pode 

tachar de teratológica decisão que cumpre comando específi co existente na Lei de 

Execuções Fiscais, a saber, seu artigo 34, que inclusive já foi considerado constitucional 

pela Suprema Corte em julgamento realizado pelo rito da repercussão geral”. É que 

eventual teratologia não residiria na aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80, mas 

na matéria julgada, de modo subjacente, na decisão dos embargos infringentes, 

que pode ser bastante variada, incluindo, entre outras, não só a falta de interesse 

de agir – hipótese na qual, em se tratando de extinção de execução fi scal de 

pequeno valor da Fazenda Municipal, sem lei local autorizando a desoneração, 

fi rmou o STF o entendimento, no RE 591.033/SP (Rel. Ministra Ellen Gracie, 

Pleno, DJe de 25/02/2011), sob o regime da repercussão geral, de que há violação 

ao direito de acesso à justiça –, mas também a controvérsia sobre a prescrição, 

como no caso dos presentes autos.

Minha divergência, quanto à tese proposta pelo eminente Relator, procura 

compatibilizá-la com a ressalva feita pela pacífi ca jurisprudência da Corte 

Especial do STJ e do Plenário do STF, quanto ao cabimento de mandado 

de segurança contra decisão judicial, na excepcional hipótese de teratologia, 

fl agrante ilegalidade ou manifesto abuso de poder, caso em que se fl exibiliza a 

Súmula 267/STF.

Assim, se a decisão dos embargos infringentes envolve tão somente 

discussão de matéria infraconstitucional – pelo que incabível o recurso 
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extraordinário –, se demonstrada teratologia, fl agrante ilegalidade ou manifesto 

abuso de poder no ato judicial impugnado, não transitado em julgado, será 

cabível, a meu ver, a impetração do writ, se do ato judicial decorrer, para o 

impetrante, irreparável lesão.

Proponho, assim, acréscimo à tese proposta pelo eminente Relator:

Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução 

fi scal, no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80, exceto a excepcional hipótese em que, 

tratando-se de matéria infraconstitucional e antes do trânsito em julgado da decisão 

judicial, nela for demonstrada a existência de teratologia, fl agrante ilegalidade ou 

manifesto abuso de poder.

Caso concreto

No caso concreto, a sentença, confirmada em sede de Embargos 

Infringentes, integrada por Aclaratórios, extinguiu a Execução Fiscal, ajuizada 

em 03/07/2000, antes da Lei Complementar 118/2005, em face da prescrição 

reconhecida de ofício (art. 219, § 5º, do CPC/73), deixando de aplicar a Súmula 

106/STJ, porquanto a demora na citação, efetivada em 04/08/2003, dera-se por 

desídia do exequente.

Como a decisão dos Embargos Infringentes apresentava também 

fundamento constitucional (fl. 163e), contra ela foi interposto Recurso 

Extraordinário. Inadmitido ele, foi interposto o respectivo Agravo, que ainda 

não subiu ao STF.

No caso concreto, aduz a parte recorrente que a manifesta ilegalidade do ato 

judicial residiria na interpretação conferida aos arts. 40 da Lei 6.830/80 e 219, 

§ 5º, do CPC/73 pela decisão, conforme atesta o seguinte excerto das razões de 

Recurso Ordinário:

4.1 Salvo melhor Juízo, não há que se falar realmente em decisão teratológica 

referente à aplicação sistematizada dos artigos 156, V e 174 do CTN, mas sim no 

fato da não observância do que dispõem os artigos 40 da Lei de Execução Fiscal e 

art. 219, § 5º do Código de Processo Civil, o que se traduz em manifesta ilegalidade 

passível de Mandado de Segurança.

4.2 A decretação ex off ício da prescrição não observou o procedimento previsto 

no artigo 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, sem contar o que a melhor doutrina e 

jurisprudência expõem com relação ao § 5º do art. 219 do Código de Processo Civil.

4.3 O dispositivo fala que o juiz deverá suspender o curso da execução 

enquanto não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, sendo que nestes casos não deverá correr o prazo prescrional.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

314

4.4 Em seguida, a Lei expõe que o Juízo a quo deveria ter aberto vistas aos 

Procuradores Municipais para se manifestassem ou requeressem diligências 

objetivando o trâmite processual.

4.5 Em seguida, após o decurso do lapso de 01 ano, sem que as hipóteses do 

caput tenham ocorrido, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

4.6 Reforçando ainda mais o referido procedimento, a Súmula 314 do STJ diz, 

in verbis:

(...)

4.7 Por fim, fez bem o legislador, porque se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvidos os 

representantes da Fazenda Pública, poderia de ofício ter reconhecido a prescrição 

intercorrente e tê-la decretado de imediato.

4.8 Coadunando com o que dispõe o § 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, a 

doutrina e jurisprudência expõem que o art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil 

deve ser entendido no sentido de que antes de ter sido decretada a prescrição, 

tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, deveria o Juízo 

a quo aberto vistas aos representantes da Fazenda Pública Municipal para que se 

manifestassem sobre o assunto para só então ocorrer a decretação da prescrição 

(fl s. 214/215e).

Todavia, a decisão de 1º Grau não examinou a lide à luz do art. 40 da Lei 

6.830/80, vale dizer, não pronunciou a prescrição intercorrente. O Juízo da 

execução reconheceu a prescrição ordinária, consoante atesta o seguinte excerto 

da decisão proferida nos Embargos Infringentes opostos, in verbis:

No mérito, no entanto, não existe fomento jurídico na irresignação 

da Municipalidade, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos.

Não se pode alegar que houve nulidade pelo fato de não ter sido previamente 

ouvida a Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição, pois não se 

aplica ao caso o artigo 40 da Lei 6.830/80, na redação dada pela Lei 10.051/04.

Isto porque não se trata de reconhecimento de prescrição após a ocorrência 

de algum ato interruptivo do lapso, mas de hipótese onde não havia ocorrido tal 

interrupção ainda. Ou seja, não se trata do reconhecimento da chamada prescrição 

intercorrente, e somente neste caso é exigida a prévia oitiva da Fazenda ou Credor na 

execução fi scal antes do reconhecimento da perda do direito de ação (fl . 159e).

Nesse contexto, além de o recorrente impetrar o Mandado de Segurança, 

paralelamente ao Recurso Extraordinário interposto, o Município de Leme – 

conforme bem exposto no acórdão proferido pelo Tribunal de origem – não 
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logrou demonstrar qualquer teratologia, fl agrante ilegalidade ou manifesto abuso de 

poder, no ato jurisdicional impugnado, hábil a autorizar o manejo do Mandado 

de Segurança, in verbis:

O cabimento do writ contra ato judicial de qualquer natureza e instância 

submete-se à existência de ato teratológico ou praticado com ilegalidade ou 

abuso de poder pela autoridade judicial, o que não se evidenciou na espécie, daí a 

inadequação da via eleita (fl . 192e).

Assim sendo, no caso concreto, nego provimento ao Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança.

Conclusão

Ante todo o exposto, de modo a contemplar a orientação fi rmada, de longa 

data, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Superior Tribunal 

de Justiça, quanto ao cabimento do mandamus contra ato judicial, divirjo do 

eminente Relator, quanto à tese fi xada, propondo acréscimo, nos seguintes 

termos:

Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução 

fi scal, no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80, exceto a excepcional hipótese em que, 

tratando-se de matéria infraconstitucional e antes do trânsito em julgado da decisão 

judicial, nela for demonstrada a existência de teratologia, fl agrante ilegalidade ou 

manifesto abuso de poder.

No caso concreto, acompanho o Relator, para negar provimento ao Recurso 

Ordinário em Mandado de Segurança.

É como voto.

Nesse sentido: IAC no RMS 54.712/SP.





Primeira Turma





AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.438.183-SP (2019/0021075-3)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: Castro Sobral e Gomes - Advogados

Agravante: Tim Celular S.A

Advogados: André Gomes de Oliveira - RJ085266

Gabriel Manica Mendes de Sena - RJ148656

Daniela Alves Portugal Duque Estrada - SP312148

Lorena Cavalcante Lopes - RJ161099

Agravado: Estado de São Paulo

Procurador: Geórgia Grimaldi de Souza Bonfá e outro(s) - SP108628

EMENTA

Processual Civil. Agravo em recurso especial. Embargos à 

execução opostos por empresa de telefonia julgados procedentes, 

para proclamar a extinção de execução fi scal no valor histórico de R$ 

12.544.513,74. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência 

em 15.000,00 pelo TJ/SP, em majoração à sentença, que havia aplicado 

o valor de R$ 1.500,00.

Pretensão dos causídicos a que se reconheça nesta Corte Superior 

a atribuição irrisória da verba de sucumbência (15.000,00), por representar 

apenas 0,12% do valor da causa.

Sem dúvida alguma, são irrisórios honorários advocatícios fi xados 

em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 

1.177.501/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.04.2018).

A diretriz desta Corte Superior é a de que os honorários advocatícios 

arbitrados são passíveis de modifi cação na instância especial quando se 

mostrarem irrisórios ou exorbitantes (AgRg no REsp 1.539.463/RS, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe 2.9.2015).

Referida providência foi intitulada de juízo de excepcionalidade 

pelo professor Eduardo Lessa Mundim, em trabalho dedicado à 

recorribilidade especial ( Juízo de Excepcionalidade do STJ. Salvador: 

Juspodivm, 2019). Aludido juízo – registra o professor – cuida de 

competência que esta Corte Superior desenvolveu para detectar 
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excepcional metrifi cação ínfi ma ou excessiva pelos Tribunais de origem 

em casos como de reprimendas por conduta ímproba, indenização por 

dano moral e verba honorária de advogado.

Na espécie, houve notável esforço dos doutos patronos da causa 

em ver reconhecida a ilegitimidade da cobrança fi scal, por defenderem 

a regularidade de creditamento de ICMS derivado de aquisição de 

energia elétrica pelas empresas de telefonia. Ainda que, em sentença, 

se tenha aplicado celeremente tese de direito fi rmada em recurso 

especial repetitivo, isso não afasta a circunstância de que, não fosse a 

pronta, adequada e precisa oposição de embargos à execução, em causa de 

expressivo vulto (R$ 12 milhões), em acompanhamento processual por 

mais de 4 anos (entre protocolo de inicial e julgamento de apelação 

pelo TJ/SP, este que concedeu aumento à verba honorária), estaria a 

pessoa jurídica a suportar os efeitos da pretensão tributária.

Em apreciação às circunstâncias da causa, especialmente 

aquilatando o zelo dos profi ssionais em atender à defesa da investida 

executória tributária, o valor correspondente ao percentual de 1% sobre o 

valor histórico da causa (R$ 125.544,51, tendo em vista a causa avaliada 

em R$ 12.544.513,74) é o que remunera devidamente o trabalho dos 

doutos causídicos dos embargos à execução.

Conhece-se do agravo dos autores da ação e se dá provimento 

ao apelo raro para, reformando o aresto de origem, alterar, 

excepcionalmente, a verba honorária advocatícia de sucumbência da 

espécie, majorando de R$ 15.000,00 para R$ 125.544,51 (1% do valor 

da causa), importe este a ser atualizado desde a sentença.

1. Os recorrentes, Pessoa Jurídica Empresarial e Sociedade de 

Advogados, vindicam em Recurso Especial o exercício do controle 

de legalidade desta Corte Superior acerca da fi xação de honorários 

advocatícios em Embargos à Execução Fiscal julgados procedentes, 

circunstância que debelou cobrança tributária. Sustentam ter havido 

fixação irrisória, uma vez que, numa causa cujo valor atribuído 

ultrapassou R$ 12 milhões, foram estabelecidos R$ 15.000,00 em 

honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Sobre o tema, é cediço que a fi xação dos honorários advocatícios 

suscita extremada cizânia, não apenas pelos valores discutidos em certos 

casos, como também pela própria circunstância de que, especialmente 

nas demandas ainda norteadas pelo decaído Código Buzaid, é o 
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Julgador, como superintendente do processo, a autoridade responsável por 

aquilatar o labor do Advogado e a ele estipular a remuneração, em 

contrapartida à defesa da parte na causa.

3. O Advogado conta com os honorários de sucumbência como 

forma de retribuição pecuniária, para além dos valores que venha a 

convencionar com a parte que patrocina, ambos que integram a sua 

verba de irretorquível caráter alimentar, conforme bem estatuiu o 

eminente Ministro Humberto Gomes de Barros, em voto no EREsp 

706.331/PR, DJ 31.3.2008.

4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas situações em não 

raros enredos processuais, especialmente em causas que envolvem 

grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a 

relevância da profi ssão do Advogado – profi ssional de altíssima nomeada 

para a administração da Justiça (art. 133 da CF/88) –, por outro não 

deve permitir que somas desproporcionalmente elevadas terminem 

por exarcebar a condigna remuneração, podendo, além disso, levar a 

parte vencida à bancarrota.

5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fi xados em 

patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 

1.177.501/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.04.2018).

6. De fato, é alvissareira a diretriz desta Corte Superior de 

que, diante da árdua tarefa do Magistrado no tema, os honorários 

advocatícios arbitrados, conquanto revestidos de inegável contorno 

fático-probatório, são passíveis de modifi cação na instância especial 

quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes (AgRg no REsp 

1.539.463/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 2.9.2015).

7. Referida providência foi intitulada de Juízo de Excepcionalidade 

pelo Professor EDUARDO LESSA MUNDIM, em trabalho 

dedicado à recorribilidade especial ( Juízo de Excepcionalidade do 

STJ. Salvador: jusPODIVM, 2019), cuidando-se de competência 

desenvolvida por esta Corte Superior para detectar, em casos como 

de sanções por improbidade administrativa, indenização por dano 

moral e honorários advocatícios, metrifi cação ínfi ma ou excessiva pelos 

Tribunais locais.

8. Essa competência para apontar casos excepcionais há de 

ser obrigatoriamente exercida pela Corte Superior sempre que a 

parte suscitar o tema em Recurso Especial, frequentemente sob 
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a argumentação de desrespeito aos postulados da razoabilidade e 

da proporcionalidade. Precisa dizer, pelo sim, pelo não, se o caso 

enfrentado é excepcional ou não é excepcional, contingentemente.

9. Na presente demanda, os recorrentes estão a invocar exatamente 

o exercício desse Juízo de Excepcionalidade quanto à fi xação da verba 

honorária de sucumbência pela Corte Bandeirante. Apesar de ainda 

pairar controvérsia nesta Corte Superior acerca da objetivação da 

irrisoriedade quando houver fixação por equidade de honorários 

advocatícios em quantia inferior a 1%, não há óbice algum a que, 

topicamente, se reconheça a desproporção.

10. Na espécie, houve notável esforço dos doutos Patronos da 

causa em ver reconhecida a ilegitimidade da cobrança tributária, por 

defenderem a regularidade de creditamento de ICMS derivado de 

aquisição de energia elétrica pelas empresas de telefonia.

11. Ainda que, em sentença, se tenha aplicado celeremente tese 

de direito fi rmada em Recurso Especial repetitivo, isso não afasta a 

circunstância de que, não fosse a pronta, adequada e precisa oposição de 

Embargos à Execução, em causa de expressivo vulto (R$ 12 milhões), em 

acompanhamento processual por mais de 4 anos (entre protocolo de inicial 

e julgamento de Apelação pelo TJ/SP, este que concedeu aumento à verba 

honorária), estaria a pessoa jurídica a suportar os efeitos da pretensão 

tributária.

12. O pronto desempenho intelectual dos Advogados não pode 

ser desprezado, sobretudo em causas com a complexidade fático-

jurídica como a presente – que verte a importante discussão acerca da 

regularidade do creditamento de ICMS, pelas empresas de telefonia, em 

razão da aquisição de energia elétrica. Bem por isso, a atribuição de 

honorários de sucumbência no valor de R$ 15.000,00 resulta em 

irrisoriedade apta a ser reconhecida como hipótese excepcional a 

justifi car a alteração do quantum originário.

13. Em apreciação às circunstâncias da causa, especialmente 

considerando o zelo dos profi ssionais em atender à defesa da investida 

executória tributária, o valor correspondente ao percentual de 1% 

sobre o valor histórico da causa (R$ 125.544,51, tendo em vista 

a causa avaliada em R$ 12.544.513,74) é o que bem remunera o 

trabalho dos Causídicos dos Embargos à Execução.
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14. Agravo dos Autores da Ação conhecido e Recurso Especial 

provido para, reformando o aresto de origem, alterar excepcionalmente 

o valor dos honorários advocatícios de sucumbência da demanda 

presente, majorando de R$ 15.000,00 para R$ 125.544,51 (1% sobre 

o valor histórico da causa), importe este a ser atualizado desde a 

prolação da sentença.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do agravo para dar 

provimento ao Recurso Especial, para, reformando o aresto de origem, alterar 

excepcionalmente o valor dos honorários advocatícios de sucumbência da 

demanda presente, majorando de R$ 15.000,00 para R$ 125.544,51 (1% sobre 

o valor histórico da causa), importe este a ser atualizado desde a prolação da 

sentença, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília (DF), 23 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 7.5.2019

RELATÓRIO

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

Especial de Castro Sobral e Gomes Advogados e Outra interposto com base nas 

alíneas a e c do art. 105, III da CF/1988, a partir do qual objetivam a reforma de 

aresto da Corte Bandeirante, que contou com a seguinte ementa:

Apelação e reexame necessário. Embargos à execução fiscal. Tributário. 

Creditamento de ICMS. Empresa de telecomunicações. Energia elétrica.

Empresas de telecomunicações que promovem processo industrial por 

equiparação. Inteligência do art. 1º do Decreto n. 640/62. Possibilidade de 
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creditamento de ICMS referente à aquisição de energia elétrica, nos termos do art. 

33, II, b, da Lei Complementar n. 87/96.

Precedentes. Entendimento fi rmado pelo C. STJ em julgamento de recurso 

repetitivo (REsp 1.201.635/MG).

Honorários advocatícios contra a Fazenda. Aplicação do art. 20, § 4º, do CPC/73. 

Valor fi xado em R$ 5.000,00. Pretensão de majoração para percentual do valor do 

débito. Aplicação da equidade, a afastar a fi xação em percentual, mas ainda assim 

recomendando em algum acréscimo.

Sentença mantida. Recursos da Fazenda e reexame necessário não providos. 

Recurso da embargante provido em parte (fl s. 293/304).

2. Os aclaratórios opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 

361/367).

3. Nas razões de seu Apelo Raro, a parte recorrente vindica, para além do 

reconhecimento da existência de dissídio jurisprudencial, seja reformado o aresto 

recorrido por alegada violação do art. 20, § 4º do CPC/1973, ao argumento de 

que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios majorados no valor de 

R$ 15.000,00 corresponde a 0,12% do valor histórico da causa (R$ 12.544.513,74), 

sendo que este e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífi co no sentido 

de que são irrisórios os honorários de arbitrados em patamar inferior a 1% do valor 

causa, hipótese em que estes devem ser majorados em atenção às disposições do artigo 

20, do CPC/1973 (fl s. 317).

4. Pede que o Recurso Especial seja provido, para que o Recorrido seja 

condenado ao pagamento de honorários advocatícios em patamar superior a 1% sobre o 

valor atualizado da causa (fl s. 322).

5. A Presidência da Corte de origem indeferiu o processamento do Apelo 

Raro, sobrevindo o Agravo de fl s. 377/389.

6. Em síntese, é o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. A parte recorrente 

vindica em Recurso Especial o exercício do controle de legalidade desta Corte 

Superior acerca da fi xação de honorários advocatícios em Embargos à Execução 

Fiscal julgados procedentes, circunstância que debelou a cobrança tributária. 

Sustenta a parte ter havido fi xação irrisória, uma vez que, numa causa cujo valor 

atribuído ultrapassou R$ 12 milhões, foram estabelecidos R$ 15.000,00 em 

honorários advocatícios sucumbenciais.
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2. Sobre o tema, é cediço que a fixação dos honorários advocatícios 

frequentemente suscita extremada cizânia, não apenas pelos valores discutidos 

em certos casos, como também pela própria circunstância de que, especialmente 

nas demandas ainda norteadas pelo decaído Código Buzaid, é o Julgador, como 

superintendente do processo, a autoridade responsável por aquilatar o labor do 

Advogado e a ele estipular a remuneração, em contrapartida à defesa da parte na 

causa.

3. O Advogado, para além dos valores que venha a convencionar com 

a parte que patrocina, conta, como forma de retribuição pecuniária, com os 

honorários de sucumbência, que integram a sua verba de irretorquível caráter 

alimentar, conforme bem estatuiu o eminente Ministro Humberto Gomes de 

Barros, em voto no EREsp 706.331/PR, DJ 31.3.2008.

4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas situações em não raros 

enredos processuais, especialmente em causas que envolvem grandes cifras, 

pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a relevância da profi ssão do 

Advogado – profi ssional de altíssima nomeada para a administração da Justiça (art. 

133 da CF/88) –, por outro não deve permitir que somas desproporcionalmente 

elevadas terminem por exarcebar a condigna remuneração, podendo, além disso, 

levar a parte vencida à bancarrota.

5. Mas, sem dúvida alguma, são irrisórios honorários advocatícios fi xados 

em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1.177.501/

SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.04.2018).

6. Por isso, é alvissareira diretriz desta Corte Superior de que, diante da 

árdua tarefa do Magistrado no tema, os honorários advocatícios arbitrados, 

conquanto revestidos de inegável contorno fático-probatório, são passíveis de 

modifi cação na instância especial quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes 

(AgRg no REsp 1.539.463/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 2.9.2015).

7. Referida providência foi intitulada de Juízo de Excepcionalidade 

pelo Professor EDUARDO LESSA MUNDIM, em trabalho dedicado à 

recorribilidade especial ( Juízo de Excepcionalidade do STJ. Salvador: 

jusPODIVM, 2019), cuidando-se de competência desenvolvida por esta 

Corte Superior para detectar, em casos como de sanções por improbidade 

administrativa, indenização por dano moral e honorários advocatícios, 

metrifi cação ínfi ma ou excessiva pelos Tribunais locais.

8. Essa competência para apontar casos excepcionais há de ser exercida 

sempre que a parte suscitar o tema em Recurso Especial, frequentemente 
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sob a argumentação de desrespeito aos postulados da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Ao dissertar sobre o pedido recursal de reconhecimento de 

situação excepcional, que desaguará no juízo de excepcionalidade, argumenta o 

citado Professor:

(...) são aqueles trinta e três Julgadores, por seus órgãos fracionários 

especializados, que desempenharão esse papel de regular se a medida das 

penalidades por improbidade, assim como da indenização por dano moral e da 

remuneração do trabalho advocatício, foi praticada com a necessária equidade. 

A equidade não pode ser a apreciação oriunda da Corte de origem; há de ser a 

análise daquela precisa Corte que desenvolveu a competência própria e exclusiva 

para o juízo de excepcionalidade em fase recursal especialíssima (MUNDIM, 

Eduardo Lessa. Juízo de Excepcionalidade do STJ. Salvador: jusPODIVM, 2019, p. 

93).

Trata-se de gênero de recorribilidade especial liquefeita, capaz de permear-se 

nas frestas dos mais diversos óbices processais: a pretensão que veste o Apelo 

Especial é especialmente sabotadora do juízo de admissibilidade, da chamada 

jurisprudência defensiva e até mesmo de sistemas de inteligência artificial, 

porquanto a solução fi nal é altissimamente dependente da visão e dos critérios 

de avaliação pessoal do Julgador frente às circunstâncias que reputar justas e 

equilibradas para o caso concreto (idem, ibidem, p. 98).

9. Na presente demanda, os recorrentes estão a invocar exatamente o 

exercício desse Juízo de Excepcionalidade quanto à fi xação da verba honorária de 

sucumbência pela Corte Bandeirante.

10. Apesar de ainda pairar controvérsia nesta Corte Superior acerca da 

objetivação da irrisoriedade quando houver fi xação por equidade de honorários 

advocatícios em quantia inferior a 1%, não há óbice algum a que, topicamente, 

se reconheça a desproporção.

11. Na espécie, houve notável esforço dos doutos Patronos da causa 

em ver reconhecida a ilegitimidade da cobrança tributária, por defenderem 

a regularidade de creditamento de ICMS derivado de aquisição de energia 

elétrica pelas empresas de telefonia.

12. Ainda que, em sentença, se tenha aplicado celeremente tese de direito 

fi rmada em Recurso Especial repetitivo, isso não afasta a circunstância de que, 

não fosse a pronta, adequada e precisa oposição de Embargos à Execução, em causa 

de expressivo vulto (R$ 12 milhões), em acompanhamento processual por mais de 

4 anos (entre protocolo de inicial e julgamento de Apelação pelo TJ/SP, este que 
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concedeu aumento à verba honorária), estaria a pessoa jurídica a suportar os efeitos da 

pretensão creditícia tributária.

13. Portanto, o pronto desempenho intelectual dos Advogados não pode 

ser desprezado, sobretudo em causas com a complexidade fático-jurídica como 

a presente – que verte a importante discussão acerca da regularidade do creditamento 

de ICMS, pelas empresas de telefonia, em razão da aquisição de energia elétrica. Bem 

por isso, a atribuição de honorários de sucumbência no valor de R$ 15.000,00 

resulta em estampada irrisoriedade, apta a ser reconhecida como hipótese 

excepcional a justifi car a alteração do quantum oriundo da Instância Ordinária.

14. Em apreciação às circunstâncias da causa, especialmente considerando 

o zelo dos profi ssionais em atender à defesa da investida executória tributária, 

o valor correspondente ao percentual de 1% sobre o valor histórico da causa 

(R$ 125.544,51, tendo em vista a causa avaliada em R$ 12.544.513,74) é o 

que remunera devidamente o trabalho dos doutos Causídicos dos Embargos à 

Execução.

15. Mercê do exposto, conhece-se do Agravo dos autores da ação e se dá 

provimento ao Recurso Especial para, reformando o aresto de origem, alterar 

excepcionalmente o valor dos honorários advocatícios de sucumbência da 

demanda presente, majorando de R$ 15.000,00 para R$ 125.544,51 (1% sobre 

o valor histórico da causa), importe este a ser atualizado desde a prolação da 

sentença.

16. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.365.600-RJ (2013/0025241-7)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Mercantil Trading S/A e outros

Advogados: Sergio Bermudes e outro(s) - RJ017587

Adilson Vieira Macabu Filho - RJ135678

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Os Mesmos



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

328

EMENTA

Administrativo. Código de Processo Civil de 1973. Instituto 

Brasileiro do Café - IBC. Contrato para aquisição no mercado 

internacional de café. Operação “Patrícia” ou “London Terminal”. 

Manobras especulativas. Pretensa nulidade do contrato não afasta 

o dever de indenizar o contratado de boa-fé. Impossibilidade de 

presumir a má-fé. Súmulas 5 e 7 desta Corte. Responsabilidade civil 

do Estado. Princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos 

atos administrativos. Honorários. Sucumbência recíproca. Súmula 7 

desta Corte. Dissídio jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

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

se o Código de Processo Civil de 1973.

II - Contrato administrativo fi rmado entre o extinto Instituto 

Brasileiro do Café – IBC e empresas exportadoras para uma operação 

de compra de lotes de café em grãos do tipo “robusta” no mercado 

de Londres, denominada “Operação Patrícia” ou “Operação London 

Terminal”, concebida pelo governo federal como forma de contra-

atacar manobras especulativas que estavam mantendo em baixa a 

cotação do café brasileiro no mercado internacional, gerando prejuízos 

para a receita cambial do país. Pretensão de afastar o ressarcimento ao 

contratado ante a nulidade da avença.

III - Alegação de invalidade pela própria parte que o engendrou, 

resultando na violação do princípio que veda a invocação da própria 

torpeza ensejadora de enriquecimento sem causa.

IV - A anulação do contrato administrativo quando o contratado, 

de boa-fé, realizou gastos relativos à avença, implica o dever do seu 

ressarcimento pela Administração. Princípio consagrado na novel 

legislação de licitação.

V - Os pagamentos parciais, adimplidos pela União, revelam o 

reconhecimento da legitimidade do débito.

VI - Somente se comprovada a má-fé do contratado, uma vez 
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que se lhe veda sua presunção, restaria excluída a responsabilidade da 

União em efetivar o pagamento relativo à “Operação Patrícia”, matéria 

cuja análise é insindicável por esta Corte Superior, ante a incidência 

do verbete sumular 7, tanto mais quando o Tribunal de origem, com 

cognição fática plena, afastou a sua ocorrência.

VII - O tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do 

contrato, ainda, após minuciosa análise dos elementos fáticos contidos 

nos autos, consignou que os Autores adimpliram suas prestações 

contratuais de boa-fé, bem como estabeleceu a ausência de vícios 

na avença, de modo que rever tal entendimento, com o objetivo de 

acolher a pretensão recursal, demandaria necessária interpretação de 

cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria 

fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices 

contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.

VIII - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem que 

manteve a sentença, a qual concluiu pela sucumbência recíproca, com 

o objetivo de acolher a pretensão recursal de redistribuição 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 7/STJ.

IX - Consoante orientação desta Corte, a parte deve proceder 

ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os 

trechos dos acórdãos que confi gurem o dissídio jurisprudencial, sendo 

insufi ciente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

X - Recurso Especial da União e Recurso Especial das Autoras 

não conhecidos.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do 

Sr. Ministro Gurgel de Faria, por unanimidade, não conhecer dos recursos 

especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Gurgel de Faria (Presidente), Napoleão Nunes Maia Filho (que ressalvou 
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seu ponto de vista), Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Brasília (DF), 7 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 24.5.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recursos Especiais 

interpostos por Mercantil Trading S/A e Outros e pela União, contra acórdão 

prolatado, por unanimidade, pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região no julgamento de apelação, assim ementado (fl s. 1.384/1.446e):

Direito Administrativo. Operação Patrícia. Manobras especulativas. 

Indenização. Contrato celebrado entre o IBC e as empresas exportadoras de café

- Ação proposta por empresas exportadoras brasileiras de café, objetivando 

condenar o IBC e a União Federal a cumprir as obrigações decorrentes de contrato 

fi rmado entre elas e o IBC, na chamada “Operação London Terminal”, também 

conhecida como “Operação Patrícia”, requerendo, também, o pagamento de 

indenização.

- A referida operação teve por fi nalidade a sustentação do preço internacional 

do café, obedecendo a esquema proposto pelo Ministério da Indústria e 

Comércio, consistente na retirada do café robusta da bolsa de Londres, com o 

objetivo de aumentar a cotação do café arábica (brasileiro).

- Atividade legítima de intervenção no mercado internacional do café, com o 

fi m de elevar o preço no exterior com vistas a melhorar a receita cambial do país, 

combatendo os prejuízos decorrentes do baixo preço do produto, tratando-se 

de uma atividade de risco, inerente à própria atividade empresarial, não atuando 

o IBC na fi scalização do mercado cafeeiro, mas como uma empresa ligada ao 

interesse governamental com o objetivo de auferir lucros, atuação compartilhada 

com as empresas.

- Incabível o pedido autoral, face a inexistência de qualquer comprovação 

no sentido de que o IBC deixou de cumprir as suas obrigações contratuais, ou a 

existência de danos às empresas, eis que não há nos autos qualquer documento 

que comprove que as empresas realizaram de fato as referidas operações na bolsa 

de Londres, ou de que o IBC autorizou previamente as operações, nos termos 

do contrato, tendo restado violado o artigo 333 do Código de Processo Civil. 

Ausência de provas do fato constitutivo do direito dos Autores.

- Honorários fi xados em 1% sobre o valor da causa “pro rata”.
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Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s.1.456/1.461e) e, 

os embargos infringentes (fl s. 1.467/1.502e), por maioria, foram providos, 

consoante fundamentos resumidos na seguinte ementa (fl s. 1.540/1.601e):

Administrativo. Contrato celebrado entre o Instituto Brasileiro do Café e 

empresas exportadoras. “Operação Patrícia”. Vício de competência. Inexistência. 

Penalização do particular de boa-fé. Impossibilidade diante da prevalência da 

presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Inadimplemento 

do contrato por parte da União. Descabimento. Ressarcimento devido.

1-) Ação em que empresas exportadoras de café buscam a condenação da 

União ao cumprimento de obrigações decorrentes de contratos que fi rmaram 

com o Instituto Brasileiro do Café – IBC, pretendendo, também, o pagamento de 

indenização.

2-) Comprovada mediante farta documentação acostada aos autos a 

celebração dos contratos entre as partes, o adimplemento contratual de boa-fé 

por parte das empresas exportadoras e o inadimplemento por parte da União, 

e inexistindo, de outro lado, vício de competência na celebração da avenca, 

tendo em vista que a “Operação Patrícia”, proposta pelo Ministro da Indústria 

e do Comércio, foi regularmente aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, 

cuja competência para aprovação de projetos de tal monta lhe fora outorgada 

pelos Decretos n. 83.323/79, 85.776/81 e 94.303/87, tem-se que o ressarcimento 

pretendido se impõe.

3-) Note-se que, em cumprimento ao ato ministerial, a autarquia adotou 

medidas de execução do programa proposto para sustentação do preço do café, 

nos termos do disposto no art. 3º, item 7, da Lei n. 1.779/52, que dispunha que 

era atribuição do extinto IBC “defender preço justo para o café, nas fontes de 

produção ou nos portos de exportação, inclusive, quando necessário, mediante 

compra do produto para retirada temporária do mercado.” Assim, procedeu ao 

envio de Cartas Convites às empresas, convocando-as para participar da operação 

especulativa realizada, tendo elas aceitado o convite e regularmente cumprido 

suas obrigações contratuais, sendo certo que a proposta de contrato obriga o 

proponente (conforme art. 1.080 do CC/1916 c/c art. 54, caput e § 2º, da Lei n. 

8.666/93).

4-) Acresce que não se pode penalizar o particular que, de boa-fé, contratou 

e incorreu em gastos com o adimplemento do contrato, devendo ser ressarcido 

pela Administração Pública, em decorrência da presunção de legalidade e 

legitimidade de que gozam os atos administrativos.

5-) Em relação ao valor a ser pago pela inadimplência, depende da prova 

do que foi efetivamente pago ou liquidado no London Terminal Market, a ser 

feita a posteriori, tendo em vista que a sentença é ilíquida. O certo é que o 

STJ, apreciando esse tema, afirmou que os pagamentos parciais revelam o 

reconhecimento da legitimidade do débito.
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6-) Precedente do STJ: REsp n. 547.195/DF, 1ª Turma, por maioria, Rel. Min. Luiz 

Fux, DJU 04.05.2006, p. 134).

7-) Destaque-se que o próprio Ministério da Indústria e Comércio determinou 

ao IBC, em 1987, a abertura de inquérito administrativo para apuração de 

eventuais irregularidades na operação, tendo-se concluído pela inexistência de 

vícios ou sinais indicativos de ilicitude administrativa.

8-) Custas e honorários advocatícios distribuídos e compensados entre as 

partes na proporção de suas sucumbências, mantido o percentual da verba 

honorária em 2% (dois por cento) do valor da condenação, como fixado na 

sentença.

9-) Embargos infringentes providos.

A União interpôs recurso especial, com amparo no art. 105, III, a, da 

Constituição da República. Aponta ofensa aos arts. 1.092 do Código Civil; 

333, I, do Código de Processo Civil de 1973; 2º e 3º, da Lei n. 1.779/52; 1º 

do Decreto n. 85.776/81; 126 do Decreto-Lei n. 200/67; 4º, 5º e 6º, da Lei n. 

4.595/64 e 1º e 3º, da Lei n. 4.137/62.

Alega que:

i) a parte que alega o inadimplemento contratual da outra deve provar, que 

cumpriu suas obrigações contratuais, o que não ocorreu no caso;

ii) que a indenização depende da prova do dano efetivo; que as Recorridas 

não trouxeram aos autos nenhuma comprovação efetiva das operações que 

realizaram na Bolsa de Londres, nem mesmo das autorizações prévias do Instituto 

Brasileiro do Café - IBC para tais operações (item 1.4), tal como seria exigível 

diante dos itens acima transcritos (fl . 1.612e);

iii) que as Recorridas não se desincumbiram de fazer a prova de que 

cumpriram com as suas obrigações na operação objeto deste feito (foi previsto 

todo o procedimento que deveria ser adotado para a substituição e troca do café 

robusta pelo arábica, estando expresso que a empresa deveria comprovar os 

valores efetivamente pagos na operação na Bolsa, assim como as despesas com 

comissões, corretagem, armazenamento, fretes, seguros, custos fi nanceiros etc) e 

que não basta a simples exibição do contrato como pressuposto para a busca de 

indenização com fulcro em inadimplemento de uma das partes (fl . 1.613e).

Sustenta que o “extinto Instituto Brasileiro do Café - IBC não tinha 

competência para fi rmar acordos desta espécie com empresas privadas, mas, 

tão somente, de supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com a 

comercialização externa do café” (fl . 1.614e);
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Aponta que “em razão dessa ausência de competência, portanto, não 

haveria que se falar em contrato, tampouco em acordo, tratando-se, pois, de 

negócio inválido, sem qualquer valor jurídico a respaldar eventual pedido de 

indenização” (fl . 1.614e).

Assevera que o poder conferido ao IBC pela Lei n. 1.779/52 deve ser 

interpretado em consonância com sua natureza de ente autárquico, incumbido 

de realizar serviço público típico e não atividades econômicas, cabendo à 

autarquia “defender o preço justo para o café, inclusive, quando necessário, 

mediante compra do produto para retirada temporária dos mercados”.

Discorre que, “embora o Decreto n. 85.776/81, em seu art. 1º, § 2º, 

permitisse ao Ministro da Fazenda adotar providências ad referendum do 

Conselho Monetário Nacional, os atos assim praticados só teriam validade e 

efi cácia plena se fossem efetivamente referendados, o que não ocorreu no caso” 

(fl . 1.616e) e a “homologação ao despacho do Presidente do CMN não poderia 

implicar efeitos convalidatórios dos atos praticados com supedâneo no citado 

voto reservado, eis que não ultimada a sua formação mediante homologação do 

Plenário” (fl . 1.616e).

Narra que foi invalidado o ato administrativo originário, bem como 

os demais atos de execução praticados pelo IBC, que operacionalizaram a 

Operação ‘London Terminal’” (fl . 1.616e).

Aduz que “houve ilegalidade por ter o IBC se comprometido a 

vender o café arábica sem o devido processo licitatório, tendo escolhido e 

convidado as empresas mediante correspondência individual” e que a falta 

daquela concorrência, sem que houvesse autorização legal para tanto, viciou 

completamente todo o processo, sendo nulos os contratos (fl . 1.623e).

Invoca que “as cláusulas do contrato são claramente abusivas e visaram 

apenas a promover especulação no mercado internacional e que os riscos de 

toda a operação fi caram por conta do IBC, caracterizando um acordo lesivo ao 

patrimônio público, bem como uma conduta abusiva, sustentando as recorridas 

a própria torpeza em seu benefício” (fl . 1.619e).

As Autoras também interpuseram recurso especial, nos termos do art. 105, 

III, a e c, da Constituição da República, apontando violação ao art. 21 do Código 

de Processo Civil de 1973, porquanto não ocorreu a sucumbência recíproca.

Alegam que “o critério adotado pelo acórdão recorrido está absolutamente 

equivocado, porquanto apenas um dos pedidos, que, aliás, é o de menor 
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importância e sem conteúdo econômico, foi julgado improcedente e que todos 

os demais pedidos, consistentes na reparação dos inúmeros prejuízos materiais 

sofridos pelos recorrentes, foram julgados procedentes” (fl . 1.643e).

Apontam que a) “obtiveram êxito no pedido principal para ressarcimento 

dos prejuízos decorrentes de grande quantidade de café, com a conversão dos 

valores em dólares norte-americanos conforme a cotação do dia do trânsito em 

julgado, bem como obtiveram êxito nos pedidos para ressarcimento dos valores 

das comissões e corretagens referentes aos respectivos contratos; b) das despesas 

de recebimento, armazenamento, extras, seguros, fretes e eventuais taxas e/

ou impostos que incidiram sobre o café adquirido; c) dos custos de supervisão 

e pesagem de empresa credenciada; e d) dos custos fi nanceiros também em 

dólares norte-americanos sobre o total dos custos despendidos com a compra e 

atendimento das despesas ora relacionadas” (fl s. 1.644/1.645e).

Aduzem que se trata de pedidos cumulativos e independentes, que foram 

julgados procedentes, sendo inaplicável ao caso a Súmula n. 326 desta Corte 

Superior.

Com contrarrazões (fls. 1.743/1.770e), os recursos especiais foram 

admitidos (fl s. 1.774/1.775e).

O Ministério Público Federal, no parecer de fl s. 1.822/1.837e, opina pelo 

não conhecimento dos recursos especiais.

O presente recurso foi pautado para julgamento na sessão da 1ª Turma de 

07.02.2019 (fl . 1.966e).

A Fazenda Nacional requereu a retirada do feito da pauta de julgamento, 

porquanto “em nome da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão 

que, nos termos do art. 12, V, da Lei Complementar n. 73/93, teria entre suas 

atribuições representar a União nas causas de natureza fi scal, o que não se 

verifi ca no caso dos autos”, sendo que a controvérsia cinge-se a indenização 

de cumprimento de contratos, nos quais a União integra o polo passivo em 

sucessão ao Instituto Brasileiro do Café - IBC, relativas à “Operação London 

Terminal”, também conhecida como “Operação Patrícia” (fl s. 1.956/1.959e).

Deferi o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento de 07.02.2019, 

determinei a retifi cação da autuação para que conste a União como Recorrente 

e para que as intimações sejam feitas à Advocacia-Geral da União (fls. 

1.963/1.964e).

É o relatório.
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VOTO

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

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

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

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

Quanto ao Recurso Especial da União (fl s. 1.606/1.625e), sua pretensão 

cinge-se à nulidade do contrato fi rmado entre os Autores e o extinto IBC ante 

a ilicitude de seu objeto e a ausência de sua legitimidade para a prática do ato, 

sustentando-se, ainda, que o contratado agiu de má-fé ao aceitar a carta-convite.

Entendo que a alegação de invalidade do contrato, pela própria parte que 

o ensejou, implica de um lado, em violação do princípio que veda a invocação 

da própria torpeza ensejadora do enriquecimento sem causa; e de outro, o 

reconhecimento da boa-fé da parte que atendeu à convocação do Poder Público, 

investindo seus recursos na operação, exigindo o necessário ressarcimento pela 

Administração.

Nesse sentido, recorde-se o teor do art. 59, parágrafo único, da Lei n. 

8.666/93:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 

retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria 

produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo ú nico. A nulidade não exonera a Administração do dever de 

indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for 

declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não 

lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Portanto, os pagamentos parciais revelam o reconhecimento da legitimidade 

do débito, uma vez que a União atuou em operação de defesa de produto 

nacional, permanecendo hígido o contrato. A indenizabilidade decorre da 

presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, ressaltando o 

dever da Administração de indenizar o contratado pelas despesas advindas do 

adimplemento da avença, ainda que eivada de vícios, em face da responsabilidade 

civil do Estado, segundo determina o art. 37 da Constituição da República.

Ademais, a Lei n. 1.779, de 22.12.1952, que criou o Instituto Brasileiro 

do Café - IBC, no período em que as exportações brasileiras dependiam 

prioritariamente da produção cafeeira e de seu comércio interno e, 
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especialmente, do internacional, estabeleceu os fi ns, diretrizes e atribuições da 

entidade autárquica, explicitando nos arts. 1º, 2º e 3º:

Art. 1º O Instituto Brasileiro do Café (I. B. C.), entidade autárquica, com 

personalidade jurídica e patrimônio próprio, sede e fôro no Distrito Federal e 

jurisdição em todo o território nacional, destina-se a realizar, através das diretrizes 

constantes desta lei, a política econômica do café brasileiro no país e no estrangeiro.

Art. 2º Par a a realização dessa política, adotará o I. B. C. as seguintes diretrizes:

a) promoção de pesquisas e experimentações no campo da agronomia e de 

tecnologia do café, com o fi m de baratear o seu custo, aumentar a produção por 

cafeeiro e melhorar a qualidade do produto;

b) difusão das conclusões das pesquisas e experimentações úteis à economia 

cafeeira, inclusive mediante recomendações aos cafeicultores;

c) radicação do cafeeiro nas zonas ecológica e econômicamente mais favoráveis 

à produção e a obtenção das melhores qualidades, promovendo, inclusive, a 

recuperação das terras que já produziram café e o estudo de variedades às 

mesmas adaptáveis;

d) defesa de um preço justo para o produtor, condicionado à concorrência 

da produção alienígena e dos artigos congêneres, bem assim à indispensável 

expansão do consumo;

e) aperfeiçoamento do comércio e dos meios de distribuição ao consumo, 

inclusive transportes;

f ) organização e identifi cação da propaganda, objetivando o aumento do 

consumo nos mercados interno e externo;

g) realização de pesquisas e estudos econômicos para perfeito conhecimento 

dos mercados consumidores de café e de seus sucedâneos, objetivando a 

regularidade das vendas e a conquista de novos mercados;

h) fomento do cooperativismo de produção, do crédito e da distribuição mude 

entre os cafeicultores

Art. 3º  Para os fi ns dos arts. 1º e 2º, são atribuições do IBC:

1. Intensifi car, mediante acordos remunerados ou não, com o Ministério da 

Agricultura, as Secretarias da Agricultura, e outras entidades públicas ou privadas, 

as investigações e experimentações necessárias ao aprimoramento dos processos 

de cultura, preparo, benefi ciamento, industrialização e comércio de café. 

2. Regulamentar e fi scalizar o trânsito do café das fontes de produção para os 

portos ou pontos de rescoamento e consumo e o respectivo armazenamento, e, 

ainda, a exportação, inclusive fi xando cotas de exportação por pôrto e exportador. 

3. Regular a entrada nos portos, definindo o limite máximo dos estoques 

liberados em cada um dêles. 
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4. Adotar ou sugerir medidas que assegurem a manutenção do equilíbrio 

estatístico entre a produção e o consumo. 

5. Defi nir a qualidade dos cafés de mercado para o consumo do interior e 

do exterior, regulamentando e fi scalizando os tipos e qualidades no comércio 

interno e na exportação, podendo adotar medidas que assegurem o normal 

abastecimento do mercado interno.

6. Promover a repressão às fraudes no transporte, comércio, industrialização e 

consumo do café brasileiro, bem como as transgressões da presente lei, aplicando 

as penalidades cabíveis, na forma da legislação em vigor.

7. Defender preço justo para o café, nas fontes de produção ou nos portos de 

exportação, inclusive, quando necessário, mediante compra do produto para retirada 

temporária dos mercados (destaques meus).

Pelo que se pode extrair dos autos, a chamada “Operação Patrícia” teve a 

fi nalidade de promover ações de mercado tendentes a aumentar a disponibilidade 

do produto em mãos da Autarquia, e especialmente, reconheça-se, com a 

fi nalidade de elevar a cotação do produto no mercado internacional.

Para tanto, expediu a autarquia a carta-convite a dezoito empresas, 

consideradas de notória especialização e tradição no mercado, para que 

comprassem lotes, às suas expensas, com despesas de armazenamento, seguro 

e movimentação, promovendo a transferência dos lotes ao Entreposto do 

Instituto Brasileiro do Café - IBC, em Trieste, Itália, ou outros destinos a 

critério da Autarquia.

Pela carta-convite, no prazo de 90 (noventa) dias, o IBC promoveria 

a substituição e troca dos lotes por produto de propriedade do IBC, que se 

obrigava a entregar café da variedade arábica, tipo 6 para melhor, bebida isenta 

do Gosto Rio, condição FOT, peso na saída, em volume correspondente à 

fórmula de cálculo previamente ajustada no item 8 da carta-convite (fl s. 14/20e). 

Tal operação, por óbvio, estaria incluída nas atribuições do IBC, conforme 

item 7 do art. 3º da Lei 1.779/52, antes mencionado, e o chamamento feito 

pela autarquia, na modalidade de carta-convite, não provocaria dúvida sobre a 

higidez dessa modalidade de convocação, expedida por autoridades encarregadas 

do setor.

Objetivava-se a “defesa de preço justo para o café” no mercado internacional, 

pois, como já apontado, o comércio do café, à época, tinha signifi cativa expressão 

na balança comercial. Essa providência, em face da suspeita de possível 

existência de manobras especulativas no comércio internacional, tinha por 
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objetivo combater os prejuízos que disso decorreriam para a receita cambial do 

País, segundo a inicial. 

Ademais, como alegado pelas Autoras, também Recorrentes, o 

compromisso da Administração - de efetuar a substituição e troca dos lotes 

de café adquiridos pelas empresas, retirando-os do mercado, com expressivo 

dispêndio de numerário próprio - deixou de ser cumprido, omitindo-se a 

autarquia em satisfazer aquilo a que expressamente se obrigara, no ato de 

convocação, mormente nas cláusulas 7 e 8. 

Portanto, após a prática, pela empresa convidada, dos atos necessários 

autorizados pela convocação, o IBC não promoveu a liberação dos lotes do café 

da variedade arábica, na quantidade e qualidade convencionadas, e, igualmente, 

não promoveu o ressarcimento alternativo a que igualmente se obrigara, não 

obstante tenha sido quitada pequena parcela do débito.

A anulação ou invalidação do ato, quando o contratado de boa-fé já 

houver realizado gastos relativos à avença, implica o seu ressarcimento pela 

Administração, haja vista que foi o ente estatal que praticou ato eivado de vício

De outra parte, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade 

e legitimidade, o que induz o contratado a pactuar com a Administração em 

virtude da confi abilidade dos atos do Poder Público.

Por essa razão, é assente, na doutrina e na jurisprudência, que a má-fé 

do contratado não se presume, consoante destaca Celso Antônio Bandeira de 

Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 29ª ed., 2012, pp. 489/490):

Invalidação e dever de indenizar.

174. Na invalidação de atos administrativos há que distinguir duas situações:

a) casos em que a invalidação do ato ocorre antes de o administrado incorrer 

em despesas suscitadas seja pelo ato viciado, seja por atos administrativos 

precedentes que o condicionaram (ou condicionaram a relação fulminada). 

Nestas hipóteses não se propõe qualquer problema patrimonial que despertasse 

questão sobre dano indenizável;

b) casos em que a invalidação infirma ato ou relação jurídica quando o 

administrado, na conformidade deles, já desenvolveu atividade dispendiosa, seja 

para engajar-se em vínculo com o Poder Público em atendimento à convocação 

por ele feita, seja por ter efetuado prestação em favor da Administração ou de 

terceiro.

Em hipóteses desta ordem, se o administrado estava de boa-fé e não 

concorreu para o vício do ato fulminado, evidentemente a invalidação não lhe 
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poderia causar um dano injusto e muito menos seria tolerável que propiciasse, 

eventualmente, um enriquecimento sem causa para a Administração. Assim, tanto 

devem ser indenizadas as despesas destarte efetuadas como, a fortiori, hão de ser 

respeitados efeitos patrimoniais passados atinentes à relação atingida. Segue-se 

também que, se o administrado está a descoberto em relação a pagamentos que 

a Administração ainda não lhe efetuou, mas que correspondiam a prestações 

por ele já consumadas, a Administração não poderá eximir-se de acobertá-las, 

indenizando-o por elas.

Com efeito, se o ato administrativo era inválido, isto significa que a 

Administração, ao praticá-lo, feriu a ordem jurídica. Assim, ao invalidar o ato, 

estará, ipso fato, proclamando que fora autora de uma violação da ordem jurídica. 

Seria iníquo que o agente violador do direito, confessando-se tal, se livrasse de 

quaisquer ônus que decorreriam do ato e lançasse sobre as costas alheias todas 

as conseqüências patrimoniais gravosas que daí decorreriam, locupletando-se, 

ainda, à custa de que, não tendo concorrido para o vício, haja procedido de boa-

fé. Acresce que, notoriamente, os atos administrativos gozam de presunção de 

legitimidade. Donde quem atuou arrimado neles, salvo se estava de má-fé (vício 

que se pode provar, mas não pressupor liminarmente), tem o direito de esperar 

que tais atos se revistam de um mínimo de seriedade. Este mínimo consiste em 

não serem causas potenciais de fraude ao patrimônio de quem neles confi ou – 

como, de resto, teria de confi ar.

Posto isso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento 

consolidado na 1ª Turma desta Corte, segundo o qual o pagamento parcial, pela 

Administração, de valores decorrentes do Contrato “Operação Patrícia”, fi rmado entre 

o IBC e empresas exportadoras de café, revela o reconhecimento da legitimidade do 

débito.

Nesse sentido:

Administrativo. Instituto Brasileiro do Café. Contrato para aquisição 

no mercado internacional de café. Operação “Patrícia” ou “London Terminal”. 

Manobras especulativas. Pretensa nulidade do contrato não afasta o dever de 

indenizar o contratado de boa-fé. Impossibilidade de presumir a má-fé. Súmula n. 

07/STJ. Responsabilidade civil do Estado. Princípio da presunção de legalidade e 

legitimidade dos atos administrativos.

1. Demanda envolvendo contrato administrativo firmado entre o extinto 

Instituto Brasileiro do Café – IBC e empresas exportadoras para uma operação 

de compra de lotes de café em grãos do tipo “robusta” no mercado de Londres, 

denominada “Operação Patrícia” ou “Operação London Terminal”, concebida 

pelo governo federal como forma de contra-atacar manobras especulativas 

que estavam mantendo em baixa a cotação do café brasileiro no mercado 

internacional, gerando prejuízos para a receita cambial do país. Pretensão de 

afastar o ressarcimento ao contratado ante a nulidade da avença.
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2. Alegação de invalidade pela própria parte que o engendrou, resultando 

na violação do princípio que veda a invocação da própria torpeza ensejadora de 

enriquecimento sem causa

3. Acudindo o terceiro de boa-fé aos reclamos do Estado e investindo em prol 

dos desígnios deste, a anulação do contrato administrativo quando o contratado 

realizou gastos relativos à avença, implica no dever do seu ressarcimento pela 

Administração. Princípio consagrado na novel legislação de licitação (art. 59, 

Parágrafo Único, da Lei n. 8.666/93).

4. Os pagamentos parciais revelam o reconhecimento da legitimidade do débito.

5. À luz da prova dos autos, em essência, a contratada coadjuvou o Estado-

Soberano numa operação de defesa do produto nacional, cujo contrato de 

sindicabilidade restrita pelo STJ (Súmula n. 05), manteve-se hígido, posto não 

invalidado por ação autônoma própria.

6. Indenizabilidade decorrente da presunção de legalidade e legitimidade dos atos 

administrativos, gerando a confi abilidade em contratar com a entidade estatal.

7. O dever de a Pessoa Jurídica de Direito Público indenizar o contratado pelas 

despesas advindas do adimplemento da avença, ainda que eivada de vícios, decorre 

da Responsabilidade Civil do Estado, consagrada constitucionalmente no art. 37, da 

CF.

8. Deveras, “... se o ato administrativo era inválido, isto significa que a 

Administração, ao praticá-lo, feriu a ordem jurídica. Assim, ao invalidar o ato, 

estará, ipso fato, proclamando que fora autora de uma violação da ordem jurídica. 

Seria iníquo que o agente violador do direito, confessando-se tal, se livrasse de 

quaisquer ônus que decorreriam do ato e lançasse sobre as costas alheias todas as 

conseqüências patrimoniais gravosas que daí decorreriam, locupletando-se, ainda, 

à custa de que, não tendo concorrido para o vício, haja procedido de boa-fé. Acresce 

que, notoriamente, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. 

Donde quem atuou arrimado neles, salvo se estava de má-fé (vício que se pode 

provar, mas não pressupor liminarmente), tem o direito de esperar que tais atos se 

revistam de um mínimo de seriedade. Este mínimo consiste em não serem causas 

potenciais de fraude ao patrimônio de quem neles confi ou – como, de resto, teria 

de confi ar.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, in “Curso de Direito Administrativo”, 

Malheiros, 14ª ed., 2002, p. 422-423).

9. Assim, somente se comprovada a má-fé do contratado, uma vez que veda-

se-lhe sua presunção, restaria excluída a responsabilidade da União em efetivar 

o pagamento relativo à “Operação Patrícia”, matéria cuja análise é insindicável 

por esta Corte Superior, ante a incidência do verbete sumular n. 07, tanto mais 

quando o Tribunal de origem, com cognição fática plena, afastou a sua ocorrência.

10. Recurso que implica na análise não só do contrato como também dos fatos, 

violando as Súmulas n. 05 e 07, do E. STJ.
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11. Deveras, é princípio assente no ordenamento que “Tendo havido intuito 

de prejudicar a terceiros, ou infringir preceito de lei, nada poderão alegar, ou 

requerer os contratantes em juízo quanto à simulação do ato, em litígio de um 

contra o outro, ou contra terceiros” (art. 104, do Código Civil de 1916), motivo pelo 

qual, veda-se à União, benefi ciando-se da própria torpeza, consubstanciada na 

simulação perpetrada com a fi nalidade de manipular o mercado do café, alegar a 

nulidade do contrato sub examine.

12. Ademais, caberia à União, uma vez verifi cada a suscitada ilegalidade do 

contrato, responsabilizar os agentes públicos que se diz terem exorbitado de 

seus poderes bem como pleitear, pela via judicial própria, a anulação da avença, 

destaque-se, fi rmada há mais de 20 (vinte) anos.

13. Recurso especial conhecido, mas desprovido.

(REsp 547.196/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

06/04/2006, DJ 04/05/2006, p. 134, REPDJ 19/06/2006, p. 100 - destaques meus).

Ademais, o tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do contrato 

de promoção de produto nacional no exterior e, ainda, após minuciosa análise 

dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que as Autoras adimpliram 

suas prestações contratuais de boa-fé, bem como a ausência de vício na avença, 

nos seguintes termos (fl s. 1.591/1.601e):

Neste feito, Mercantil Trading S.A. e Outros - empresas exportadoras de café 

discutem a condenação da União, na qualidade de sucessora do Instituto Brasileiro 

do Café-IBC, ao cumprimento de obrigações decorrentes de contratos que 

fi rmaram com este último. Pretendem, também, o pagamento de indenização.

As referidas empresas obtiveram sentença favorável, em primeira instância, 

subindo os autos a este tribunal, para apreciação da remessa necessária e da 

apelação interposta pela União.

(...)

3. Também deve ser refutada a alegação de ausência de comprovação dos 

direitos alegados pelas Apeladas, uma vez que a farta documentação acostada 

aos autos, por ambas -as partes, teve o condão de comprovar a situação ocorrida, 

isto é, a crise mundial enfrentada pelo setor cafeeiro no ano de 1986, a celebração 

dos contratos entre as partes, o adimplemento contratual de boa-fé ‘por parte das 

Apeladas e o inadimplemento por parte da Apelante.

(...)

5. O alegado vício’ de competência no contrato celebrado entre a Apelante 

e as Apeladas, também é inexistente, tendo em vista que a “Operação Patrícia”, 

proposta pelo Ministro da Indústria e do Comércio, foi regularmente aprovada 

pelo Conselho Monetário Nacional, cuja competência para aprovação de projetos 
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de tal monta, lhe fora outorgada pelos Decretos n. 83.323/79, 85.776/81 e 

94.303/87.

Assim, em cumprimento ao ato ministerial, o IBC adotou medidas de execução 

do programa proposto para sustentação do preço do café, nos termos do disposto 

no art. 30 item 7, da Lei n. 1.779/52, que dispunha que era atribuição do extinto 

IBCZ “defender preço justo para o café, nas fontes de produção ou nos portos, 

de exportação, inclusive, quando necessário, mediante compra do produto para 

retirada temporária do mercado.” 

6. Conforme se depreende da análise dos documentos acostados aos presentes 

autos, foi o próprio IBC que procurou, as Apeladas, enviando-lhes Cartas Convite, 

convocando-as para participar da operação especulativa realizada, tendo elas 

aceitado o convite e regularmente cumprido suas obrigações contratuais, sendo 

certo que a proposta de contrato obriga o proponente (conforme art. 1.080, do 

CC/1916 c/c art. 54, caput, e § 20, da Lei n.8.666/93).

Logo, não se pode penalizar o particular que, de boa-fé, contratou e incorreu. 

em gastos com o adimplemento desse contrato, devendo ser, ressarcido pela 

Administração Pública.

Esse argumento ganha força em razão da presunção de legalidade e 

legitimidade de que gozam os atos administrativos, presunção essa que leva o 

particular a confi ar e, via de conseqüência, contratar com a Administração Pública.

(...)

No caso vertente, como bem destacou a sentença recorrida, o próprio 

Ministério da Indústria e Comércio determinou ao IBC, em 1987, a abertura de 

inquérito administrativo para apuração de eventuais irregularidades na operação, 

e a conclusão do inquérito foi pela inexistência de vícios ou sinais indicativos de 

ilicitude administrativa.

In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão 

recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, além 

do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede 

de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e 7 desta 

Corte, assim, respectivamente, enunciadas: “A simples interpretação de cláusula 

contratual não enseja recurso especial” e “A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial”.

Nessa linha:

Administrativo. Instituto Brasileiro do Café. Contrato para aquisição 

no mercado internacional de café. Operação “Patrícia” ou “London Terminal”. 

Manobras especulativas. Pretensa nulidade do contrato não afasta o dever de 

indenizar o contratado de boa-fé. Impossibilidade de presumir a má-fé. Súmula n. 
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07/STJ. Responsabilidade civil do Estado. Princípio da presunção de legalidade e 

legitimidade dos atos administrativos.

1. Demanda envolvendo contrato administrativo firmado entre o extinto 

Instituto Brasileiro do Café – IBC e empresas exportadoras para uma operação 

de compra de lotes de café em grãos do tipo “robusta” no mercado de Londres, 

denominada “Operação Patrícia” ou “Operação London Terminal”, concebida 

pelo governo federal como forma de contra-atacar manobras especulativas 

que estavam mantendo em baixa a cotação do café brasileiro no mercado 

internacional, gerando prejuízos para a receita cambial do país. Pretensão de 

afastar o ressarcimento ao contratado ante a nulidade da avença.

(...)

9. Assim, somente se comprovada a má-fé do contratado, uma vez que veda-

se-lhe sua presunção, restaria excluída a responsabilidade da União em efetivar 

o pagamento relativo à “Operação Patrícia”, matéria cuja análise é insindicável 

por esta Corte Superior, ante a incidência do verbete sumular n. 07, tanto mais 

quando o Tribunal de origem, com cognição fática plena, afastou a sua ocorrência.

10. Recurso que implica na análise não só do contrato como também dos fatos, 

violando as Súmulas n. 05 e 07, do E. STJ.

(...)

13. Recurso especial conhecido, mas desprovido.

(REsp 547.196/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

06/04/2006, DJ 04/05/2006, p. 134, REPDJ 19/06/2006, p. 100).

Processual Civil. Contrato administrativo. Inadimplemento. Dispositivos legais 

tidos por violados. Falta de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Necessidade de 

reexame de prova. Súmula 7/STJ. Análise de cláusulas contratuais. Sumula 5 do 

STJ. Recurso especial de que não se conhece.

1. Inicialmente, não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos arts. 

165, 458, 514 e 515 do CPC/1973, bem como quanto aos arts. 113, 187 e 422 

do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela 

instância de origem.

2. 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.

3. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem 

que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência 

constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar 

a supressão de instância.
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4. Assente nesta Corte o entendimento de que é condição sine qua non para 

que se conheça do Especial que tenham sido ventiladas, no contexto do acórdão 

objurgado, as questões indicadas como ofendidos.

5. Nesse contexto, caberia a parte recorrente, nas razões do apelo especial, 

indicar ofensa ao art. 535 do CPC/1973, alegando a existência de possível omissão, 

providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ: 

“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.”

6. Ainda que seja superado tal óbice, no mérito a irresignação não merece 

acolhida. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial 

demanda a análise de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos 

autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Recurso Especial de que não se conhece.

(REsp 1.659.610/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).

Quanto ao Recurso Especial das Autoras, o tribunal de origem, após detido 

exame dos elementos fáticos contidos nos autos, reconheceu a sucumbência 

recíproca, nos seguintes termos (fl s. 1.591/1.601e):

9. O único ponto em que merece reforma a sentença apelada concerne ás 

despesas da sucumbência, pois, realmente, não se pode considerar que as 

Autoras tenham decaído de parte mínima do pedido, na proporção em que o 

valor dos danos morais - rejeitados! - alcançaria valor considerável, tendo em vista 

o vulto desta causa e a envergadura das Autoras.

(...)

Assim, como os pedidos de danos morais foram genéricos, com pedido 

de arbitramento judicial, deve ser considerado, para fins de delimitação da 

sucumbência dás Autoras a este propósito, o valor equivalente a 10% do valor 

da condenação, o qual se mostra razoável à vista do alegado desgaste severo da 

imagem das Autoras, empresas de grande porte, no Brasil e no exterior.

Dessa forma, devem as custas do processo e os honorários advocatícios ser 

distribuídos e compensados entre as partes na proporção de suas sucumbências, 

porque ambas são reciprocamente vencidas e vencedoras, mantendo-se o percentual 

da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor da condenação, como fi xado na 

sentença recorrida, com o esclarecimento de que se trata, a rigor, de “condenação 

recíproca, baseada na sucumbência mútua”, ou seja, “uma dupla condenação” 

(Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3ª ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1997. p. 502 - sem grifo no original).
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10. Do exposto, dou provimento parcial à apelação e à remessa necessária 

tão-somente para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que sejam 

proporcionalmente distribuídos e compensados os honorários advocatícios e 

as despesas processuais (art. 21, caput, do CPC), mnantida a condenação em 

honorários de 2% do valor da condenação, considerando, para arbitramento da 

sucumbência das Autoras em relação aos danos morais, Perda equivalente a 10% 

do valor da condenação.

(...)

Diante do exposto, dou provimento aos embargos infringentes para reformar o 

v. acórdão de fl s. 1161, da Quinta Turma Especializada deste Tribunal, nos termos do 

voto vencido que proferi, ou seja, dando parcial provimento à apelação e à remessa 

necessária tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que 

sejam proporcionalmente distribuídos e compensados os honorários advocatícios 

e as despesas processuais (art. 21, caput, do CPC), mantida a, condenação em 

honorários em 2% do valor da condenação, considerando, para arbitramento da 

sucumbência das Autoras em relação aos danos morais,- perda equivalente a 10% 

- do valor da condenação (destaques meus).

Nesse aspecto, igualmente, rever tal orientação, com o objetivo de acolher a 

pretensão recursal, para afastar a sucumbência recíproca, demandaria necessário 

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à 

luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Nessa linha:

Processual Civil. Recurso especial. Fundamento suficiente inatacado. 

Súmula 283/STF. Falta de prequestionamento. Súmula 282/STF. Deficiência 

na fundamentação. Súmula 284/STF. Negativa de prestação jurisdicional não 

confi gurada. Administrativo. Contrato. Legitimidade da intervenção no mercado 

internacional, mediante atuação sobre a oferta e a demanda de café, visando a 

infl uir na formação do preço do produto. Alegação de nulidade da avença pela 

União, proponente, em função da ilicitude do objeto. Impossibilidade. Vedação à 

invocação da nulidade do ato simulado por aquele que lhe deu causa (CC/1916, 

art. 104). Honorários. Sucumbência recíproca. Súmula 07/STJ.

1. Não pode ser conhecido o recurso especial que não ataca fundamento que, 

por si só, é apto a sustentar o juízo emitido pelo acórdão recorrido. Aplicação 

analógica da Súmula 283/STF.

2. A ausência de debate, na instância recorrida, dos dispositivos legais cuja 

violação se alega no recurso especial atrai a incidência da Súmula 282/STF.

3. É pressuposto de admissibilidade do recurso especial a adequada indicação 

da questão controvertida, com informações sobre o modo como teria ocorrido a 

violação aos dispositivos de lei federal (Súmula 284/STF).
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4. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada 

um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação 

sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

5. É vedada a invocação de nulidade do ato simulado por aquele que lhe deu 

causa (art. 104 do CC/1916).

6. O juízo sobre o grau de sucumbimento de cada parte, para fi ns de fi xação e 

distribuição da verba honorária, envolve análise de matéria fática, incabível em 

recurso especial (Súmula 7/STJ).

7. Recurso especial da União parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

8. Recurso especial das autoras não conhecido.

(REsp 703.668/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 

em 06/04/2006, DJ 30/06/2006, p. 169 - destaque meu).

Processual Civil. Tributário. Execução fiscal. Inércia da Fazenda Nacional. 

Intimação por edital. Protesto. Prescrição intercorrente. Súmula 106/STJ. 

Sucumbência recíproca. Reexame de provas. Súmula 7/STJ.

1. Com relação à violação da Súmula 106/STJ, o STJ possui entendimento de 

que Súmula não se enquadra no conceito de lei federal, o que inviabiliza sua 

discussão na via excepcional.

2. O Recurso Especial não impugnou toda a fundamentação do acórdão, 

principalmente quanto à questão do ajuste da intimação por edital às hipóteses 

do art. 870 do CPC de 1973. Assim, há fundamento não atacado pela parte 

recorrente, o qual, sendo apto, por si só, para manter o decisum combatido, 

permite aplicar na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: “É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 

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

3. O Tribunal de origem entendeu que o protesto judicial levado a efeito pelo 

Município não foi capaz de interromper a prescrição, porquanto realizado de 

forma geral e inespecífi ca, sendo, por isso, incapaz de dar a devida ciência ao 

devedor e pôr termo à prescrição.

4. O STJ não pode reexaminar os fatos narrados pelo Tribunal regional para 

perscrutar o quanto cada parte sucumbiu na demanda, pois esta Corte já 

consolidou o entendimento de que a apreciação do quantitativo em que autor 

e réu saíram vencedores ou vencidos, bem como de existência de sucumbência 

mínima ou recíproca, requer o revolvimento de matéria fática, vedado pela 

Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa medida, não provido.

(REsp 1.663.068/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 31, (255): 317-386, julho/setembro 2019 347

Ainda, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na 

alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de proceder 

ao cotejo analítico entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar 

que partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões 

discrepantes.

Cumpre ressaltar, outrossim, que o Recorrente deve transcrever os trechos 

dos acórdãos que confi gurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos 

confrontados, sendo insufi ciente, para tanto, a mera transcrição de ementas. 

Nesse sentido: 

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Contrato administrativo. Execução. Interrupção do prazo prescricional em virtude 

de propositura de demanda judicial pelo devedor na qual o débito é impugnado. 

Alegada ausência de preclusão. Recurso ancorado na alínea c do permissivo 

constitucional. Não indicação do dispositivo legal sobre o qual supostamente 

recai a controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. Divergência jurisprudencial 

não demonstrada. Agravo regimental desprovido.

(...)

3. Além do que, para se comprovar a divergência, não basta a mera transcrição 

de ementas, é indispensável o cotejo analítico entre os julgados, de modo que 

ressaia a identidade ou similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido, 

bem como teses jurídicas contrastantes, a demonstrar a alegada interpretação 

oposta.

4. Agravo Regimental do IRGA desprovido.

(AgRg no REsp 1.355.908/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014).

Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental no recurso especial. Pensão 

por morte. Decadência. Súmula 211/STJ. Devolução de valores e prescrição. 

Ausência de indicação dos dispositivos de lei supostamente violados. Súmula 

284/STF. Condição de dependente. Filho maior inválido. Súmula 7/STJ. Dissídio 

jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico. Agravo regimental não provido.

(...)

4. O conhecimento de recurso especial fundado na alínea “c” do art. 105, III, da 

CF/1988 requisita, em qualquer caso, a demonstração analítica da divergência 

jurisprudencial invocada, por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos 

que confi guram o dissídio e da indicação das circunstâncias que identifi cam ou 

assemelham os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição 

de ementas ou votos (artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil 
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e 255, § 2º, do RISTJ). A não observância a esses requisitos legais e regimentais 

(art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do 

recurso especial.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.420.639/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014).

Isto posto, não conheço do Recurso Especial da União e do Recurso Especial das 

Autoras.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Após o bem-lançado voto da em. Relatora, 

Min. Regina Helena Costa, em que desproveu o recurso especial da União e 

não conheceu do apelo especial da parte autora, pedi vista dos autos e, agora, 

submeto o feito a julgamento.

Os autos dão conta de ação proposta por empresas exportadoras brasileiras 

de café, objetivando condenar o Instituto Brasileiro de Café – IBC e a União 

Federal a cumprir as obrigações decorrentes de contrato fi rmado entre elas e 

o IBC, na chamada “Operação London Terminal”, também conhecida como 

“Operação Patrícia”, requerendo, também, o pagamento de indenização. A 

referida operação teve por fi nalidade a sustentação do preço internacional do 

café, obedecendo a esquema proposto pelo Ministério da Indústria e Comércio, 

consistente na retirada do café robusta da bolsa de Londres, com o objetivo de 

aumentar a cotação do café arábica (brasileiro) (e-STJ fl . 1.446).

A lide foi julgada favoravelmente à parte autora, no Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, em sede de embargos infringentes, cujo acórdão foi assim 

ementado (e-STJ fl s. 1.600/1.601):

Administrativo. Contrato celebrado entre o Instituto Brasileiro do Café e 

empresas exportadoras. “Operação Patrícia”. Vício de competência. Inexistência. 

Penalização do particular de boa-fé. Impossibilidade diante da prevalência da 

presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Inadimplemento 

do contrato por parte da União. Descabimento. Ressarcimento devido.

1-) Ação em que empresas exportadoras de café buscam a condenação da 

União ao cumprimento de obrigações decorrentes de contratos que fi rmaram 

com o Instituto Brasileiro do Café – IBC, pretendendo, também, o pagamento de 
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indenização.

2-) Comprovada mediante farta documentação acostada aos autos a 

celebração dos contratos entre as partes, o adimplemento contratual de boa-fé 

por parte das empresas exportadoras e o inadimplemento por parte da União, 

e inexistindo, de outro lado, vício de competência na celebração da avenca, 

tendo em vista que a “Operação Patrícia”, proposta pelo Ministro da Indústria 

e do Comércio, foi regularmente aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, 

cuja competência para aprovação de projetos de tal monta lhe fora outorgada 

pelos Decretos n. 83.323/79, 85.776/81 e 94.303/87, tem-se que o ressarcimento 

pretendido se impõe.

3-) Note-se que, em cumprimento ao ato ministerial, a autarquia adotou 

medidas de execução do programa proposto para sustentação do preço do café, 

nos termos do disposto no art. 3o, item 7, da Lei n. 1.779/52, que dispunha que 

era atribuição do extinto IBC “defender preço justo para o café, nas fontes de 

produção ou nos portos de exportação, inclusive, quando necessário, mediante 

compra do produto para retirada temporária do mercado.” Assim, procedeu ao 

envio de Cartas Convites às empresas, convocando-as para participar da operação 

especulativa realizada, tendo elas aceitado o convite e regularmente cumprido 

suas obrigações contratuais, sendo certo que a proposta de contrato obriga o 

proponente (conforme art. 1.080 do CC/1916 c/c art. 54, caput e § 2o, da Lei n. 

8.666/93).

4-) Acresce que não se pode penalizar o particular que, de boa-fé, contratou 

e incorreu em gastos com o adimplemento do contrato, devendo ser ressarcido 

pela Administração Pública, em decorrência da presunção de legalidade e 

legitimidade de que gozam os atos administrativos.

5-) Em relação ao valor a ser pago pela inadimplência, depende da prova 

do que foi efetivamente pago ou liquidado no London Terminal Market, a ser 

feita a posteriori, tendo em vista que a sentença é ilíquida. O certo é que o 

STJ, apreciando esse tema, afirmou que os pagamentos parciais revelam o 

reconhecimento da legitimidade do débito.

6-) Precedente do STJ: REsp n. 547.195/DF, 1a Turma, por maioria, Rel. Min. Luiz 

Fux, DJU 04.05.2006, p. 134).

7-) Destaque-se que o próprio Ministério da Indústria e Comércio determinou 

ao IBC, em 1987, a abertura de inquérito administrativo para apuração de 

eventuais irregularidades na operação, tendo-se concluído pela inexistência de 

vícios ou sinais indicativos de ilicitude administrativa.

8-) Custas e honorários advocatícios distribuídos e compensados entre as 

partes na proporção de suas sucumbências, mantido o percentual da verba 

honorária em 2% (dois por cento) do valor da condenação, como fixado na 

sentença.

9-) Embargos infringentes providos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

350

Em seu apelo especial, a União, com fulcro no art. 105, III, “a”, da 

Constituição, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos: 1.092 do Código 

Civil; 333, I, do Código de Processo Civil de 1973; 2º e 3º, da Lei n. 1.779/52; 

1º do Decreto n. 85.776/81; 126 do Decreto-Lei n. 200/67; 4º, 5º e 6º, da Lei n. 

4.595/64 e 1º e 3º, da Lei n. 4.137/62.

Alega, entre outras razões, que a parte recorrida não faz jus à indenização 

pretendida, pois não teria provado o inadimplemento do IBC, “na esteira do art. 

1.092 do CC/1916. É justamente deste inadimplemento que teriam, segundo 

a tese autoral, decorrido os danos que alegam ter sofrido. Tais danos, contudo, 

deveriam ser provados, eis que só se pode falar em indenização se houver dano 

efetivo ao pretendente”. 

Assevera, também, que as recorridas “não trouxeram aos autos nenhuma 

comprovação efetiva das operações que realizaram na Bolsa de Londres, nem 

mesmo das autorizações prévias do IBC para tais operações (...)”.

Afi rma que “não basta a simples exibição do contrato como pressuposto 

para a busca de indenização com fulcro em inadimplemento de uma das partes. 

O pressuposto essencial, no caso em tela, é exatamente o descumprimento de 

cláusulas contratuais, sendo ônus de quem alega fazer essa prova”.

Sustenta, ainda, que “ao contrário do que restou consignado no acórdão 

recorrido, os poucos documentos constantes dos autos não explicitam nada, 

o que vai de encontro à exigência do art. 333 do CPC, não tendo as autoras 

provado o fato constitutivo do seu direito. Desse modo, também se vislumbra a 

afronta direta ao referido dispositivo do CPC” (e-STJ fl s. 1.609/1.613).

Destaca que “o Tribunal entendeu comprovada a operação nos termos 

apresentados unilateralmente pelas recorridas, valorando as provas de forma 

contrária ao previsto no próprio contrato celebrado entre as partes”.

A fi m de melhor analisar tais argumentos, solicitei vista dos autos para um 

exame mais detido do caso, notadamente no tocante à prova do fato constitutivo 

do direito autoral ou ausência dela.

O Tribunal Regional, no acórdão turmário, concluiu que a parte 

promovente não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos 

do art. 333, I, do CPC/1973, como demonstra a ementa a seguir (e-STJ fl . 

1.446):

Direito Administrativo. Operação Patrícia. Manobras especulativas. 

Indenização. Contrato celebrado entre o IBC e as empresas exportadoras de café
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- Ação proposta por empresas exportadoras brasileiras de café, objetivando 

condenar o IBC e a União Federal a cumprir as obrigações decorrentes de contrato 

fi rmado entre elas e o IBC, na chamada “Operação London Terminal”, também 

conhecida como “Operação Patrícia”, requerendo, também, o pagamento de 

indenização.

- A referida operação teve por fi nalidade a sustentação do preço internacional 

do café, obedecendo a esquema proposto pelo Ministério da Indústria e 

Comércio, consistente na retirada do café robusta da bolsa de Londres, com o 

objetivo de aumentar a cotação do café arábica (brasileiro).

- Atividade legítima de intervenção no mercado internacional do café, com o 

fi m de elevar o preço no exterior com vistas a melhorar a receita cambial do país, 

combatendo os prejuízos decorrentes do baixo preço do produto, tratando-se 

de uma atividade de risco, inerente à própria atividade empresarial, não atuando 

o IBC na fi scalização do mercado cafeeiro, mas como uma empresa ligada ao 

interesse governamental com o objetivo de auferir lucros, atuação compartilhada 

com as empresas.

- Incabível o pedido autoral, face a inexistência de qualquer comprovação 

no sentido de que o IBC deixou de cumprir as suas obrigações contratuais, ou a 

existência de danos às empresas, eis que não há nos autos qualquer documento 

que comprove que as empresas realizaram de fato as referidas operações na bolsa 

de Londres, ou de que o IBC autorizou previamente as operações, nos termos 

do contrato, tendo restado violado o artigo 333 do Código de Processo Civil. 

Ausência de provas do fato constitutivo do direito dos Autores.

- Honorários fi xados em 1% sobre o valor da causa “pro rata”.

Esse entendimento, como visto, não prevaleceu nos embargos infringentes.

O voto do Desembargador da Terceira Seção daquele Colegiado que 

encabeçou a tese vencedora reputou caracterizada situação de responsabilidade 

civil da União, pelas seguintes razões (e-STJ fl s. 1.592/1.598):

3. Também deve ser refutada a alegação de ausência de comprovação dos 

direitos alegados pelas Apeladas, uma vez que a farta documentação acostada 

aos autos, por ambas as partes, teve o condão de comprovar a situação ocorrida, 

isto é, a crise mundial enfrentada pelo setor cafeeiro no ano de 1986, a celebração 

dos contratos entre as partes, o adimplemento contratual de boa-fé por parte das 

Apeladas e o inadimplemento por parte da Apelante.

(...).

6. Conforme se depreende da análise dos documentos acostados aos presentes 

autos, foi o próprio IBC que procurou, as Apeladas, enviando-lhes Cartas Convite, 

convocando-as para participar da operação especulativa realizada, tendo elas 

aceitado o convite e regularmente cumprido suas obrigações contratuais, se ndo 
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certo que a proposta de contrato obriga o proponente (conforme art. 1.080, do 

CC/1916 c/c art. 54, caput, e § 2º, da Lei n. 8.666/93).

Logo, não se pode penalizar o particular que, de boa-fé, contratou e incorreu. 

em gastos com o adimplemento desse contrato, devendo ser, ressarcido pela 

Administração Pública.

Esse argumento ganha força em razão da presunção de legalidade e 

legitimidade de que gozam os atos administrativos, presunção essa que leva o 

particular a confi ar e, via de conseqüência, contratar com a Administração Pública.

(...).

Por força do Provimento dos embargos infringentes interpostos pelas autoras, 

prevaleceu o supratranscrito voto vencido, inclusive porque a questão pertinente 

à prova do pagamento restou analisada pelo STJ, que afi rmou que os pagamentos 

parciais revelam o reconhecimento da legitimidade do débito.

No tocante ao inadimplemento do contrato, cabe reafi rmar a existência de uma 

série de provas nos autos, sufi cientes ao seu reconhecimento, impondo assinalar, 

entretanto, que a condenação imposta a União cinge-se ao valor efetivamente 

pago - cuja prova há de ser feita a posteriori, tendo em vista que a sentença é 

ilíquida.

Vê-se, pois, que havia de ser seguido o precedente do STJ, da lavra do Ministro 

Luiz Fux, em que, basicamente, enfrentadas todas as questões. (grifei).

Como se pode observar, o acórdão impugnado faz referência à “farta 

documentação acostada aos autos” e à “existência de uma série de provas nos 

autos” sufi cientes a comprovar o inadimplemento contratual, embora não as 

tenha explicitado, como fez o aresto turmário.

Diante de tal panorama, indaga-se acolher a apontada violação ao art. 333, 

I, do CPC/1973, tal como deduzida no apelo especial, constitui matéria de fato 

ou de direito, pois, no primeiro caso, haverá ensejo para o óbice do Enunciado 

Sumular n. 7 desta Corte.

Nesse escopo, convém tecer algumas considerações sobre a dicotomia 

reexame/revaloração de provas na via do recurso especial.

É certo que a valoração da prova refere-se ao valor jurídico desta, sua 

admissão ou não, em face da lei que a disciplina, podendo representar, ainda, 

contrariedade a princípio ou regra jurídica, no campo probatório, questão 

unicamente de direito, passível de exame, nesta Corte. De modo diverso, 

o reexame da prova implica a reapreciação dos elementos probatórios, 

para concluir-se se eles foram ou não bem interpretados, matéria de fato, 

soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias de jurisdição e insuscetível 
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de revisão, no Recurso Especial (AgRg no AREsp 235.460/ES, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Reexame probatório implica alterar as circunstâncias fáticas estabelecidas 

no acórdão impugnado, isto é, revisitar as provas dos autos para alterar a questão 

fática, enquanto revaloração da prova signifi ca extrair a qualifi cação jurídica dos 

fatos descritos no acórdão recorrido, no tocante ao material probatório.

Dito de outra maneira: na revaloração, este Tribunal parte do que já 

foi estabelecido no julgamento a quo, sem revolver as provas. Faz apenas a 

qualifi cação jurídica do que está descrito no acórdão recorrido a respeito do 

material probante. No reexame de matéria fática, há necessidade de verifi car 

as conclusões a que chegaram os julgadores do Tribunal de Apelação estão 

embasadas nas provas produzidas nos autos (AgInt no AgInt no REsp 

1.681.710/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

13/11/2018, DJe 11/03/2019).

Há de se destacar, ainda, a distinção entre valoração jurídica da prova e 

valoração jurídica dos fatos (incontroversos), como explicita o texto a seguir:

Reexame consiste em nova apreciação do conteúdo da prova produzida, 

ou seja, dos elementos carreados pelas partes para a demonstração de suas 

alegações. Assim, o teor de um depoimento, para aferir-lhe a credibilidade, a 

discussão sobre a autenticidade de um documento e a consistência técnica de um 

laudo pericial constituem exemplos de apreciação ou exame da prova.

Diversamente, revaloração é questão concernente ao direito probatório, ou 

seja, envolve discussão sobre critérios jurídicos de que se vale o juiz no exercício 

de seu mister. Já foi dito que o juiz não goza de liberdade absoluta no exame 

das provas, cumprindo-lhe observar as regras jurídicas sobre a matéria, alem, 

naturalmente, dos conhecimentos científi cos, das máximas de experiência etc.

Sendo de rigor, pois, que o juiz se submeta a critérios jurídicos no exame do 

conjunto dos autos, a inobservância desse dever envolve, à evidência, questão de 

direito passível de argüição no recurso especial.

Cuida-se, pois, aqui, de valoração, e não exame de provas. Se o juiz, por 

exemplo, impõe ao autor o ônus da prova de fato extintivo do direito, estamos 

diante de questão jurídica, fora, portanto, da incidência da Súmula 7; o mesmo 

pode ser dito se o juiz der prevalência à prova testemunhal sobre a prova 

documental, cm desatendimento ao comando dos arts. 400 e 401 do CPC; por 

igual, constitui questão de direito a discussão sobre utilização de provas ilícitas 

no processo.

Também se inclui na província da valoração a qualificação jurídica dos 

fatos. Quando se discute se a entrega de importância em dinheiro de uma 
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pessoa a outra se verifi cou a título de mútuo ou de doação, estamos diante, 

inquestionavelmente, de uma questão de direito.

Outros exemplos: saber se a vida em comum entre um homem e uma mulher, 

durante certo período de tempo, caracteriza, ou não, união estável; apurar se a 

pressão exercida por uma das partes sobre a outra para obter a conclusão de um 

contrato caracteriza coação ou exercício regular de direito. (grifos em negrito 

acrescidos). (LOPES, João Batista. Recurso Especial - Distinção entre Reexame e 

Revaloração da prova - Diferença entre Fato e Qualificação Jurídica do Fato. In: 

Revista Dialética de Direito Processual, n. 60, p. 118/119, mar/2008).

Acerca da hipótese, trago o precedente seguinte:

Processual Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo interno 

no agravo em recurso especial. Contratação de funcionário público sem a 

realização de concurso. Dolo genérico confi gurado.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, ao menos em regra, “rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que consignou restar comprovado o dolo 

ou má-fé na conduta do agente público, 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” (AgInt no REsp 1.676.613/MG, Rel. Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017).

2. Todavia, também é certo que “a revaloração jurídica dos fatos incontroversos 

constantes do acórdão de apelação é possível em sede de recurso especial, não 

havendo se falar em incidência do enunciado sumular n. 7/STJ” (AgRg no REsp 

1.448.858/SE, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04/10/2017).

3. Caso concreto em que o arcabouço fático delineado no acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem confi rma a existência a contratação de funcionário sem a 

devida realização de concurso público, motivo pelo qual não há como se afastar a 

existência de ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei 8.429/1992. 

4. Manutenção da decisão agravada que, dando provimento ao recurso 

especial do Ministério Público Estadual, reformou o acórdão recorrido a fi m de 

restabelecer a sentença condenatória.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 463.633/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 01/03/2018, DJe 09/04/2018)

Ainda sobre a matéria, é salutar citar o escólio doutrinário de Luiz 

Guilherme Marinoni, anotado pelo em. Ministro Luiz Fux (Primeira Turma, 

REsp 888.420/MG, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009), nos seguintes 

termos:
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O conceito de reexame de prova deve ser atrelado ao de convicção, pois o que não 

se deseja permitir, quando se fala em impossibilidade de reexame de prova, é a 

formação de nova convicção sobre os fatos. Não se quer, em outras palavras, que 

os recursos extraordinário e especial, viabilizem um juízo que resulte da análise 

dos fatos a partir das provas. Acontece que esse juízo não se confunde com aquele 

que diz respeito à valoração dos critérios jurídicos respeitantes à utilização da prova 

e à formação da convicção. É preciso distinguir reexame de prova de aferição: i) 

da licitude da prova; ii) da qualidade da prova necessária para a validade do ato 

jurídico ou iii) para o uso de certo procedimento; iv) do objeto da convicção; v) 

da convicção sufi ciente diante da lei processual e vi) do direito material; vii) do 

ônus da prova; viii) da idoneidade das regras de experiência e das presunções; ix) 

além de outras questões que antecedem a imediata relação entre o conjunto das 

provas e os fatos, por dizerem respeito ao valor abstrato de cada uma das provas e 

dos critérios que guiaram os raciocínios presuntivo, probatório e decisório”.

Na mesma linha, é válida a lição abaixo transcrita:

No reexame, o órgão julgador considera os elementos probatórios existentes 

no processo para afi rmar se um fato ocorreu ou não, em determinado lugar, 

em determinado tempo e em determinadas circunstâncias, para concordar ou 

divergir do entendimento do órgão a quo.

Já na valoração, o que avalia o órgão de instância superior é se o órgão de 

instância inferior poderia ter formado o seu convencimento a respeito dos fatos 

de determinado modo, ou seja, se o meio de prova era admitido pelo Direito e 

se alguma norma jurídica predeterminava o valor que a prova poderia ter. Em 

qualquer hipótese, os fatos são sempre considerados tal como narrados pela 

decisão recorrida.

Indagar, por exemplo, se o juiz poderia ter julgado a causa com base em 

seus conhecimentos pessoais (= obtidos fora dos autos), com base em prova 

produzida de forma ilícita, o que é vedado por lei e pela Constituição (artigo 5º, 

LVI) ou com base em prova não submetida ao contraditório (v.g., se a decisão foi 

proferida com base em documento juntado por uma das partes a respeito do qual 

a outra não teve a oportunidade de se manifestar - artigo 398 do CPC), quando a 

ocorrência de tais circunstâncias tenha sido reconhecida pela instância inferior, é 

valorar a prova e não reexaminá-la. (...).

A valoração da prova consiste em confrontar o valor que foi atribuído à prova 

pela instância inferior com o valor a ela é atribuído pela lei ou, em outras palavras, 

discutir o valor da prova para admiti-la ou não em face da lei que a disciplina. 

(YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. Distinção entre Questão de Fato e de 

Direito: Reexame e Valoração da Prova no Recurso Especial. In: Revista Dialética de 

Direito Processual, n. 43, p. 35/36, out/2006).
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Um exemplo que esta Corte compreendeu em relação à violação do art. 333, 

I, do CPC/1973 não confi gurava reexame do acervo fático, acha-se no julgado 

abaixo, em que a discussão envolveu o ônus probatório em ação reivindicatória:

Agravo interno no recurso especial. Ação reivindicatória. Decisão atacada que 

deu provimento ao recurso especial da agravada. Não incidência das Súmulas 

283 e 284, ambas do STF. Apelo nobre que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 

Discussão quanto ao ônus probatório, e não quanto à existência de provas nos 

autos. Violação ao art. 333, I, do CPC/73 reconhecida. Autora que não demonstrou 

fato constitutivo do seu direito. Agravo interno desprovido.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão singular que deu provimento 

ao recurso especial para reformar v. acórdão estadual que julgou, em sede de 

embargos de declaração, que seria ônus do promovido da ação reivindicatória 

demonstrar posse justa.

2. O recurso especial - interposto pela parte ora agravada e provido na decisão 

vergastada - não encontra óbice de admissibilidade nas Súmulas 283 e 284, 

ambas do col. STF, uma vez que possui argumentos jurídicos claros e precisos, 

além de refutar os fundamentos do v. acórdão estadual. Tampouco é obstado pela 

Súmula 7/STJ, pois a discussão trazida quanto à violação ao art. 333, I, do CPC/73 

dispensa o reexame de matéria fático-probatória.

3. A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do 

domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou 

detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada 

individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido.

4. Violação ao art. 333, I, do CPC/73 confi gurada, na medida em que o eg. Tribunal 

a quo, em sede de embargos de declaração aos quais foram atribuídos efeitos 

infringentes, transferiu para o promovido, ora agravado, o ônus da prova da posse. 

Assim, deve prevalecer o entendimento assentado no anterior acórdão da apelação, 

que é categórico ao afi rmar que a ora agravante não demonstrou a posse injusta da 

outra parte.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.567.163/CE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador 

Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 

24/04/2018) (grifei).

À luz dessas considerações, entendo que, no caso concreto, o acolher das 

razões deduzidas no recurso especial, no ponto, reclama o revolver do arcabouço 

probatório utilizado pelo tribunal para o deslinde do feito e não a revaloração 

jurídica das provas ou da premissa fática contida no acórdão recorrido.
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De fato, o Regional acolheu pleito indenizatório formulado pela parte 

promovente, por se convencer de que houve a comprovação dos fatos alegados, 

haja vista “a farta documentação acostada aos autos, por ambas as partes,” 

que “teve o condão de comprovar a situação ocorrida, isto é, a crise mundial 

enfrentada pelo setor cafeeiro no ano de 1986, a celebração dos contratos entre 

as partes, o adimplemento contratual de boa-fé por parte das Apeladas e o 

inadimplemento por parte da Apelante.” (e-STJ fl . 1.592).

Mais adiante, foi expresso ao consignar “a existência de uma série de 

provas nos autos” atestando o inadimplemento do contrato, “impondo assinalar, 

entretanto, que a condenação imposta a União cinge-se ao valor efetivamente 

pago cuja prova há de ser feita a posteriori, tendo em vista que a sentença é 

ilíquida” (e-STJ fl . 1.598).

Nesse contexto, aferir se as provas são sufi cientes à comprovação do direito 

alegado ou se a parte recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, para 

análise de eventual violação do art. 333, I, do CPC/1973, constitui providência 

defesa a esta Corte, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Acerca da hipótese:

Processual Civil e Administrativo. Fornecimento de água. Art. 535 do CPC. 

Inexistência de violação. Ação de indenização. Alegação de má valoração das 

provas. Revisão das conclusões obtidas pelo Tribunal de origem. Óbice da Súmula 

7/STJ.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC, quando todas as questões 

necessárias ao desate da lide foram solucionadas pelo Tribunal de origem.

2. No mérito, não há como conhecer da tese de violação dos arts. 131 e 333, I, 

do CPC, sob o argumento de que houve má valoração das provas apresentadas 

aos autos, uma vez que o Tribunal de origem expressamente consignou que 

houve unilateralidade da prova apresentada pela recorrente que atestava a boa 

qualidade da água fornecida, pelo que desconsiderou o laudo juntado aos autos. 

Assim, para alterar a conclusão do Tribunal a quo, seria imprescindível adentrar a 

seara dos fatos, o que esbarra na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 504.292/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014)

Conferir, ainda: AgInt no AREsp 948.712/MG, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016; AgRg no 

AREsp 845.931/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 
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em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e AgRg no AREsp 127.872/PI, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/04/2012, DJe 25/04/2012.

Destarte, acompanho o voto da eminente Ministra Relatora, inclusive no 

tocante às demais questões suscitadas no apelo especial da União, bem como 

quanto ao não conhecimento do especial dos particulares.

Com essas considerações, não conheço dos apelos especiais.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.464.714-PR (2014/0159679-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

       Naturais Renováveis - IBAMA

Repr. por: Procuradoria-Geral Federal

Recorrido: J dos S

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Recurso especial. Execução fi scal. Busca por bens penhoráveis a 

serem constritos. Requerimento do devedor para acesso a cadastro de 

natureza administrativa. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 

Nacional (CCS). Legitimidade do pleito ao juízo da execução fi scal.

1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por 

objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes 

com os seus correntistas ou clientes.

2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens 

que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o 

requerimento ao juízo da execução fi scal para acesso ao Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).

3. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

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

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

Justiça prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os Srs. Ministros 

Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa (RISTJ, art. 162, § 4º, 

segunda parte), dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto-vista 

do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, que lavrará o acórdão. Votaram com o 

Sr. Ministro Benedito Gonçalves os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Gurgel de 

Faria (Presidente). 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria. 

Brasília (DF), 12 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator p/ Acórdão

DJe 1º.4.2019

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, com fulcro na alínea a do permissivo 

constitucional contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, assim ementado:

Administrativo. Execução fi scal. Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional. Indeferimento.

1. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, porquanto abriga 

informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, 

e não apenas de instituições bancárias.

2. O art. 655-A do CPC fala em ‘sistema bancário’ e em ‘conta corrente’, não sendo 

lícito atribuir interpretação ampliativa a tais conceitos, por estarem relacionados a 

medidas que notoriamente fl exibilizam a garantia do sigilo bancário.

2. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração opostos. (fls. 

212/214).

3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação dos arts. 11 

e 15 da LEF; 655 e 655-A do CPC/1973, argumentando, em síntese, que 
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é absolutamente razoável a tentativa do IBAMA em localizar bens passíveis de 

penhora, principalmente se este é dinheiro sendo este requisitado através de convênio 

BACENJUD ou qualquer outro com a mesma função.

4. Sem contrarrazões, sobreveio juízo positivo de admissibilidade recursal.

5. É o relato do essencial.

VOTO VENCIDO

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

que o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de consulta ao 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, consignando que 

o referido cadastro tem utilização restrita às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, não estando disponível ao acesso em Executivos Fiscais.

2. A Lei 10.701/2003 acrescentou o art. 10-A à Lei 9.613/1998, 

instituindo o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, 

registro informatizado para cadastro de clientes e correntistas de instituições 

fi nanceiras, seja de forma direta ou por intervenção de eventuais representantes 

legais ou procuradores. 

3. O objetivo primordial do sistema em referência é auxiliar nas 

investigações fi nanceiras conduzidas por autoridades competentes, mediante 

requisição do Poder Judiciário, sendo restrita à apuração de crimes de lavagem de 

dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, assim como a investigações criminais. 

Ou seja, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional-CCS é 

um registro instrumental de informações cadastrais, de suma importância 

no combate a ilícitos penais, e deve ser reservado às situações expressamente 

previstas na legislação que o criou, ou seja, subsidiar com informações fi dedignas 

as investigações criminais e os processos penais respectivos. A ampliação de 

medidas constritivas da liberdade, dos direitos e das garantias das pessoas 

atenta contra a segurança jurídica dos indivíduos e reforça, desmedida e 

imotivadamente, os poderes estatais punitivos. 

4. Não há respaldo jurídico para a adoção de medidas próprias do processo 

penal, visando à satisfação de créditos no âmbito de Execuções Fiscais. Para 

tanto, a Fazenda Pública já dispõe de outros mecanismos destinados à localização 

de bens e ativos do devedor, como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. 

5. Os direitos, liberdades e garantias do Contribuinte devem ser preservados 

pela jurisdição tributária, não se admitindo a sua fl exibilização ou mesmo o seu 
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afastamento casuístico, para atender conveniências administrativas ou da própria 

execução dos créditos públicos, por mais legítimas que sejam essas pretensões. 

6. Assim, não merece censura o acórdão que indeferiu o pedido de acesso 

ao sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional-CSS, por 

entender que as informações disponíveis em tal sistema não se confundem com 

aquelas necessárias à apuração de bens e ativos do devedor. 

7. Diante dessas considerações, nego provimento ao Recurso Especial 

de iniciativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA.

8. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA interposto em face de acórdão prolatado pelo TRF4, assim ementado 

(fl . 200):

Administrativo. Execução fi scal. Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional. Indeferimento.

1. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, porquanto abriga 

informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, 

e não apenas de instituições bancárias.

2. O art. 655-A do CPC fala em ‘sistema bancário’ e em ‘conta corrente’, não sendo 

lícito atribuir interpretação ampliativa a tais conceitos, por estarem relacionados a 

medidas que notoriamente fl exibilizam a garantia do sigilo bancário.

Em seu recurso especial, o recorrente indica como violados os artigos 11 e 

15 da LEF e 620, 655, 655-A e 659 do CPC/1973, sustentando, em apertada 

síntese, ser legítimo o requerimento de acesso ao Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional (CCS).

Sem contrarrazões.

O Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho apresentou o seu voto na 

sessão de 4/10/18 no sentido de não permitir o acesso do Fisco ao Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), no contexto da execução fi scal, 

negando provimento ao recurso especial do IBAMA.
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Pedi vista dos autos.

Antes de adentrar ao cerne da insurgência especial, relevante destacar a 

existência de Decisões monocráticas, transitadas em julgado, que enfrentaram 

exatamente o mesmo tema destes autos, no sentido de acolher a pretensão do 

Fisco: REsp 1.514.805/PR, Relator Min. Humberto Martins, DJe 25/3/2015 e 

AREsp 1.245.245/RS, Relator Min. Sérgio Kukina, DJe 2/3/2018.

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) 

é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os 

relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus 

correntistas ou clientes.

De acordo com a Circular n. 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco 

Central do Brasil, art. 2º:

Art. 2º O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco 

Central do Brasil, com a capacidade de:

I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem 

como de seus representantes legais ou convencionais: 

a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento;

c) datas de início e, se for o caso, de fi m do relacionamento com a instituição; 

II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades 

legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: 

a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1º e 

seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, 

quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; 

b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a 

partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência 

e CNPJ da instituição fi nanceira.

Portanto, o cadastro contém as seguintes informações sobre o 

relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: 

(a) identifi cação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; 

(b) instituições fi nanceiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou 

investimentos; 

(c) datas de início e, se houver, de fi m de relacionamento.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 31, (255): 317-386, julho/setembro 2019 363

O cadastro não contém dados de valor, de movimentação fi nanceira ou 

de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos de identifi cação 

cadastral, em relação aos aspectos acima identifi cados.

Diante dos contornos conceituais do Cadastro, acima expostos, o acesso 

ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de 

dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsidio.

É que o CCS não implicará em constrição, mas em subsídio à eventual 

constrição; funciona como meio para o atingimento de um fi m, que poderá ser a 

penhora de ativos fi nanceiros por meio do BACENJUD.

Vale dizer, portanto, que o acesso às informações do CCS serve como 

medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa 

por ativos.

Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida 

constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em Cadastro 

meramente informativo – como é o caso do CCS.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o art. 655-A do 

CPC/1973:

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade 

supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, 

informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no 

mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

(Incluído pela Lei n. 11.382, de 2006).

Referido art. 655-A do CPC/1973 corresponde ao art. 854 do CPC/2015:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

fi nanceira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições fi nanceiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema fi nanceiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos fi nanceiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Se a Lei Processual assegura o fi m (determinação de indisponibilidade), 

dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito 

público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que 

diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no 

referido CCS.
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O resultado do acesso ao CCS não será mais gravoso do que o deferimento 

de medida constritiva mediante utilização do BACENJUD.

Por outro lado, quanto à previsão do CCS vir contida em Lei de caráter 

penal, deve-se destacar que a Lei 9.613/1998 também trouxe institutos, em suas 

disposições normativas, de caráter eminentemente administrativo.

Nesse sentido, além de prever crimes e penas, nos Capítulos de I a IV, a Lei 

9.613/1998, trata também de temas jurídico administrativos, especialmente a 

partir do Capítulo V e artigo 9º.

Por exemplo, o artigo 12 da Lei 9.613/1998 está inserido dentro do 

Capítulo VIII (“Da Responsabilidade Administrativa”) e tem a seguinte 

redação:

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das 

pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 

11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as 

seguintes sanções: 

(...).

Depois, a Lei ainda cria, dentro da estrutura orgânica do Ministério da 

Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, cuja 

fi nalidade, dentre outras, é de aplicação de penalidades administrativas.

Portanto, a Lei 9.613/1998 possui institutos de natureza de direito 

administrativo, dentre os quais compreendo estar o Cadastro Geral de 

Correntistas e Clientes de Instituições Financeiras (CCS).

Sendo o CCS um cadastro informativo administrado pelo Banco Central 

– BACEN, revela-se legítimo o atendimento à pretensão Fiscal no sentido de 

ter acesso às informações de referido banco dados, tal como pode acessar os 

cadastros administrativos do DENATRAN ou de registros imobiliários, na 

busca de bens ou valores capazes de satisfazer o crédito público.

Conclusivamente, pedindo vênia ao Ministro Relator, entendo ser o caso 

de dar provimento ao recurso especial do IBAMA, para permitir o acesso do 

Fisco exequente ao Cadastro Geral de Correntistas e Clientes de Instituições 

Financeiras (CCS).

Ante o exposto, com a devida vênia ao Relator, dele divirjo para dar 

provimento ao recurso especial.

É como voto.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Após o voto-vista do em. Min. Benedito 

Gonçalves, em que diverge do em. Relator, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, e 

da em. Ministra Regina Helena Costa para dar provimento ao recurso especial e 

no que foi acompanhado pelo em. Ministro Sérgio Kukina, pedi vista dos autos 

e agora submeto o feito a julgamento.

Trata-se de executivo fi scal movido pelo IBAMA.

Após o malogro da localização e penhora de bens e de ativos fi nanceiros 

pelos sistemas BACEN-JUD e RENAJUD, o magistrado singular indeferiu o 

pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

– CSS, “tendo em conta que ele não indica a existência de saldos de contas ou 

aplicações fi nanceiras, na medida em que é instrumento de combate a ilícitos 

penais (Leis n. 9.613/98 e 10.701/2003) e não para a satisfação de créditos” 

(e-STJ fl . 155).

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, que foi deprovido 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em acórdão assim ementado 

(e-STJ fl . 200):

Administrativo. Execução fi scal. Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional. Indeferimento.

1. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, porquanto abriga 

informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, 

e não apenas de instituições bancárias.

2. O art. 655-A do CPC fala em ‘sistema bancário’ e em ‘conta corrente’, não sendo 

lícito atribuir interpretação ampliativa a tais conceitos, por estarem relacionados a 

medidas que notoriamente fl exibilizam a garantia do sigilo bancário.

Para tanto, considerou que “o sistema CCS não se confunde com 

o BACENJUD, porquanto abriga informações de todas as instituições que 

integram o Sistema Financeiro Nacional, e não apenas de instituições bancárias”.

Entendeu, ainda, “que o art. 655-A do CPC fala em ‘sistema bancário’ 

e em ‘conta corrente’, não sendo lícito atribuir interpretação ampliativa a tais 

conceitos, por estarem relacionados a medidas que notoriamente fl exibilizam a 

garantia do sigilo bancário” (e-STJ fl . 199).

Nas razões do seu recurso, o IBAMA aponta violação aos arts. 11 e 

15 da LEF e 620, 655, 655-A e 659, todos do CPC/1973. Defende que: a) 
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o dinheiro foi listado em primeiro lugar, tanto na Lei de Execução Fiscal, 

quanto no CPC/1973, na ordem de preferência de bens penhoráveis; b) “a nova 

redação do art. 655 do CPC retira da utilização do BACEN-JUD(e de qualquer 

outro sistema/cadastro com informações fi nanceiras), seu caráter excepcional, 

na medida em que ele é o meio por excelência para acessar os depósitos ou 

aplicações em instituições fi nanceiras (...)”; c) esta Corte Superior, pelo rito 

dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que, para a realização da 

penhora on line, não é mais necessário o exaurimento das vias extrajudiciais na 

busca de bens penhoráveis; e d) “o bloqueio de ativos fi nanceiros via Sistema 

BACEN-JUD ou através de ofício ao Banco Central, no caso do CCS, tem o 

digno escopo de dar aplicabilidade à lei de Execuções Fiscais, na medida em 

que o seu artigo 11, ao disciplinar a ordem de preferências para a efetivação da 

penhora, já colocava o ‘dinheiro’ como prioridade.”

Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida “a realização 

do pedido de emissão de ofício ao Banco Central do Brasil para que informe 

se a parte é cliente do sistema fi nanceiro nacional, mantendo relacionamentos 

representados por bens, direitos e valores registrados no sistema CCS – 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, bem como a renovação 

do BACENJUD, caso a resposta do CCS seja negativa”.

Em seu voto, o em. Ministro Relator manteve o aresto regional, pela 

compreensão de que

Não há respaldo jurídico para a adoção de medidas próprias do processo 

penal, visando à satisfação de créditos no âmbito de Execuções Fiscais. Para tanto, 

a Fazenda Pública já dispõe de outros mecanismos destinados à localização de 

bens e ativos do devedor, como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Em voto divergente, o em. Ministro Benedito Gonçalves entendeu que “o 

acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora 

de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsidio”. 

Considerou que “não se mostra razoável a permissão para se deferir medida 

constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em Cadastro 

meramente informativo – como é o caso do CCS”.

Rogando vênia ao Relator e à em. Ministra Regina Costa, penso que a 

posição divergente tem razão.

O art. 655-A do CPC/1973 traz a seguinte redação:
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Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade 

supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, 

informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no 

mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

O BACENJUD é um sistema eletrônico de comunicação entre o Poder 

Judiciário e as instituições fi nanceiras, por intermédio do Banco Central, que 

possibilita à autoridade judiciária encaminhar requisições de informações e 

ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores, bem como realizar 

consultas referentes a informações de clientes mantidas em instituições 

fi nanceiras, como existência de saldos nas contas, extratos endereços, conforme 

consta do portal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (http://www.tjpa.jus.

br/PortalExterno/institucional/Corregedoria-do-Interior/76-BACENJUD---

RENAJUD-E-INFOJUD.xhtml).

Já o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, 

segundo informação colhida do sítio eletrônico do BACEN, “é um sistema 

de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos 

mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e 

com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes”.

O cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos 

clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional:

a) identifi cação do cliente e de seus representantes legais e procuradores;

b) instituições fi nanceiras nas quais o cliente mantém seus ativos e/ou 

investimentos; e

c) datas de início e, se houver, de fi m de relacionamento.

Ainda de acordo com o Banco Central, o CCS permite ainda que, por 

ofício eletrônico, sejam requisitados às instituições fi nanceiras os dados de 

agência, número e tipos de contas do cliente. O cadastro não contém dados de 

valor, de movimentação fi nanceira ou de saldos de contas/aplicações. (https://

www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.

br%2FFis%2FCCS%2FCCS_Perguntas_Frequentes.asp).

De acordo com o art. 1º da Circular n. 3.347, de 11/04/2007, do Banco 

Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional 

(CCS) é “destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes 

de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a 
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funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes 

legais ou convencionais”.

A questão trazida a debate no presente recurso consiste em saber se o 

exequente, no bojo de executivo fi scal, pode solicitar ao juiz e ter deferido 

pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – 

CCS, com vistas a localizar bens do executado.

Em primeiro lugar, observo que o referido sistema foi criado pela Lei 

n. 10.701/2003, que inseriu o art. 10-A na Lei n. 9.613/98, com a seguinte 

redação:

Art. 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro 

geral de correntistas e clientes de instituições fi nanceiras, bem como de seus 

procuradores.

Penso que o fato de ter sido inserido no corpo da Lei n. 9.613/98 não 

signifi ca tenha o instrumento como fi m exclusivo amealhar informações com 

vistas ao combate à criminalidade. 

Ao lado das disposições relativas a crimes de “lavagem” ou ocultação de 

bens, direitos e valores e à prevenção da utilização do sistema fi nanceiro para 

os ilícitos ali previstos, a Lei criou o Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras – COAF, no âmbito do Ministério da Fazenda, que tem por 

fi nalidade, entre outras, aplicar penalidades administrativas (art. 14 da Lei n. 

9.613/98).

Isso quer dizer que o referido diploma traz em seu bojo institutos de 

natureza administrativa, como o cadastro em tela.

Além disso, como visto, o CCS não se limita a informações de instituições 

fi nanceiras, mas também das demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

BACEN, bem como das administradoras de consórcios.

Consta nos autos que, “o CCS guarda informações sobre a existência de 

‘bens, direitos e valores depositados e/ou aplicados em cooperativas, corretoras 

de valores e demais instituições não bancárias’, as quais não seriam alcançadas 

pela pesquisa via BACENJUD” (e-STJ fl . 184).

De fato, a esse respeito, a Circular n. 3.347, de 11/04/2007, do BACEN, 

traz o seguinte, em seu art. 2º:

Art. 2º O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco 

Central do Brasil, com a capacidade de:
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I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem 

como de seus representantes legais ou convencionais:

a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento;

c) datas de início e, se for o caso, de fi m do relacionamento com a instituição;

II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades 

legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre:

a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1º e 

seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, 

quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ;

b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a 

partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência 

e CNPJ da instituição fi nanceira.

§ 1º Para fi ns de atendimento às solicitações de que trata o inciso II, as contas 

de depósitos e os ativos fi nanceiros de que trata o art. 1º devem ser agrupados da 

seguinte forma:

I - Grupo 1: contas de depósitos à vista;

II - Grupo 2: contas de depósitos de poupança;

III - Grupo 3: contas-correntes de depósitos para investimento;

IV - Grupo 4: outros bens, direitos e valores;

V - Grupo 5: contas de depósitos em moeda nacional, no País, de titularidade 

de pessoa natural ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior; e 

(Redação dada, a partir de 1º/11/2014, pela Circular n. 3.705, de 24/4/2014.)

VI - Grupo 6: contas de pagamento pré-pagas, excetuando-se as contas de 

pagamento detidas por usuário fi nal exclusivamente para aporte de recursos 

relativos a programas de benefício social instituídos no âmbito municipal, 

estadual ou federal. (Redação dada, a partir de 1º/11/2014, pela Circular n. 3.705, 

de 24/4/2014.)

§ 2º Do detalhamento de que trata o inciso II, alínea “a”, devem constar as 

seguintes informações:

I - natureza da conta de depósitos ou a existência de outros ativos fi nanceiros, 

conforme o agrupamento estabelecido no § 1º;

II - número da conta de depósitos e respectiva agência, para os ativos incluídos 

nos grupos 1, 2, 3 e 5;

III - data de abertura de cada conta de depósitos titulada pelo cliente e, quando 

for o caso, a respectiva data de encerramento;
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IV - data de início e, quando for o caso, de término do relacionamento 

decorrente da manutenção de ativos fi nanceiros incluídos no Grupo 4;

V - tipo do vínculo mantido com a pessoa física ou jurídica, indicando se é 

titular, representante legal ou convencional;

VI - nome completo ou razão social dos titulares e dos respectivos 

representantes legais ou convencionais, quando houver;

VII - data de início da vigência do vínculo na qualidade de representante legal 

ou convencional e, quando for o caso, a respectiva data de término.

§ 3º Do detalhamento de que trata o inciso II, alínea “b”, devem constar as 

seguintes informações:

I - natureza da conta de depósitos, conforme o agrupamento estabelecido no 

§ 1º; 

II - datas de abertura e, quando for o caso, de encerramento da conta de 

depósitos;

III - nome completo ou razão social dos titulares da conta de depósitos e dos 

respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver;

IV - tipo do vínculo mantido com a pessoa física ou jurídica, indicando se é 

titular, representante legal ou convencional;

V - data de início da vigência do vínculo na qualidade de representante legal 

ou convencional e, quando for o caso, a respectiva data de término.

Quando comparado ao BACENJUD, o CCS não permite o bloqueio 

de valores, pois possui caráter meramente informativo, sem qualquer natureza 

constritiva.

Como mero banco de informações de natureza cadastral, o acesso ao CCS 

se coaduna com o previsto no art. 655-A, do Código de Processo Civil de 1973, 

já transcrito, que possibilita a colheita de informações sobre a existência de 

ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação fi nanceira.

Como realçado no voto divergente, o referido cadastro serve de subsídio 

à eventual constrição, “alargando a margem de pesquisa por ativos”. Um meio 

para atingir um fi m, a saber, a penhora de ativos fi nanceiros.

Se o exequente pode formular e ter deferida pelo juiz medida de natureza 

constritiva por meio de BACENJUD, penso não se lhe deva “negar pesquisa 

exploratória em Cadastro meramente informativo – como é o caso do CCS”.

Não se pode ignorar que o BACENJUD e o CCS utilizam a mesma base 

cadastral, sendo válido destacar que o primeiro permite o acesso e a penhora 
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de numerário não apenas em instituições bancárias, mas também em outras 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, “que vierem a ser 

abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, conforme consta do art. 3º, IV, 

do Regulamento do BACENJUD.

Acerca da integração entre os Sistemas BACENJUD e CCS, assim dispõe 

o Regulamento do BACENJUD:

Art. 4º O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos 

do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por 

força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 

11.4.2007, para identifi car as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se 

não especifi cadas pelo próprio magistrado. 

Destaco, também, que o referido cadastro já vem sendo utilizado nas 

execuções trabalhistas, como forma de imprimir maior efetividade à satisfação 

dos créditos daquela natureza, haja vista convênio celebrado entre o BACEN 

e Tribunal Superior do Trabalho, (AIRR - 341-30.2012.5.04.0661, Relator 

Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 20/03/2018, 2ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 23/03/2018).

Este egrégio Superior Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça também 

já fi rmaram convênio com o Banco Central para o acesso ao referido sistema 

(http://www.stj.jus.br/webstj/adm/Contratos/Siac.asp?objProc=convenio e 

http://www.cnj.jus.br/sistemas/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-

nacional-css-bacen)

Por último, no tocante à preocupação com o sigilo bancário, consignada 

no aresto recorrido (e-STJ fl . 199), anoto que a LC n. 105/2001, que dispõe 

sobre o sigilo das operações de instituições fi nanceiras, em seu art. 3º, § 3º, assim 

prescreve:

Art. 3º Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores 

Mobiliários e pelas instituições fi nanceiras as informações ordenadas pelo Poder 

Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, 

que delas não poderão servir-se para fi ns estranhos à lide.

(...).

§ 3º Além dos casos previstos neste artigo o Banco Central do Brasil e 

a Comissão de Valores Mobiliários fornecerão à Advocacia-Geral da União as 

informações e os documentos necessários à defesa da União nas ações em que 

seja parte.
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O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado (ADI 

2.859, Relator(a) Min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, DJe 

21-10-2016), pronunciou a constitucionalidade daquela previsão legal, afastando 

a alegação de quebra de sigilo, ao entendimento de que “À Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a 

defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o 

conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido.”

Eis a íntegra da ementa do julgado:

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI 

n. 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações 

de instituições fi nanceiras. Decreto n. 4.545/2002. Exaurimento da efi cácia. Perda 

parcial do objeto da ação direta n. 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante 

no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar n. 105/2001. Acesso ao sigilo bancário 

nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei 

Complementar n. 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de 

quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confl uência entre os deveres 

do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco 

(o dever de bem tributar e fi scalizar). Compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º 

da Lei Complementar n. 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, 

da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. 

Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI n. 2.859. Ação que se conhece 

em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI n. 2.390, 2.386, 2.397. 

Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1. Julgamento conjunto das ADI n. 

2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas 

relativas ao fornecimento, pelas instituições fi nanceiras, de informações bancárias 

de contribuintes à administração tributária. 2. Encontra-se exaurida a efi cácia 

jurídico-normativa do Decreto n. 4.545/2002, visto que a Lei n. 9.311, de 24 de 

outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais 

em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Por essa razão, houve parcial 

perda de objeto da ADI n. 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente 

prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4º do 

art. 1º da Lei Complementar n. 105/2001, refere-se à investigação criminal levada 

a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso 

ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. 

Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, 

DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda 

Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal 

Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar n. 105/2001 e seus 

decretos regulamentares (Decretos n. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n. 4.489, 
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de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do 

sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não 

havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-

se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem 

o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo 

resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como 

determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. A ordem constitucional 

instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa 

do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da 

pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, 

econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, 

existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non 

para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre 

esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles 

que, majoritariamente, fi nanciam as ações estatais voltadas à concretização dos 

direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos 

de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído 

nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 105/ 2001 de extrema significância 

nessa tarefa. 6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre 

Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum 

on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os 

padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, 

estabelecidos com o fi to de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim 

como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do 

acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração 

tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. 

O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, 

e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de 

informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão 

vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso 

ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação 

de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a 

defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o 

conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. 

Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 

9. Ação direta de inconstitucionalidade n. 2.859/DF conhecida parcialmente e, na 

parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade n. 

2.390, 2.397, e 2.386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação 

aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata 

o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 quando a matéria estiver devidamente 

regulamentada, de maneira análoga ao Decreto Federal n. 3.724/2001, de modo 

a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela 
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Lei n. 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários. (ADI 2.859, Relator(a): Min. 

Dias Toff oli, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, Acórdão Eletrônico DJe-225 

divulg 20-10-2016 public 21-10-2016)

Ora, se o próprio Fisco pode solicitar, sem autorização judicial, informações 

bancárias das instituições fi nanceiras, sem que isso manifeste ofensa ao sigilo 

bancário, como assentado naquele precedente pretoriano, – o que, a rigor, 

dispensaria o ofício aqui solicitado pelo IBAMA e negado pelas instâncias ordinárias 

–, não há que se falar em eventual quebra do sigilo, na hipótese em que tais 

informes são solicitados via Poder Judiciário, como no caso presente.

Diante de todas essas considerações, renovando as vênias à posição 

contrária, acompanho a divergência capitaneada pelo em. Ministro Benedito 

Gonçalves para dar provimento ao recurso especial e assegurar à autarquia/

recorrente o direito de consultar o sistema CCS – Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro Nacional.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.584.771-RS (2016/0035395-4)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Elson Piuga da Silva

Advogado: Luciana Pereira da Costa e outro(s) - RS056506

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Código de Processo Civil de 

1973. Aplicabilidade. Auxílio-acidente. Manutenção da qualidade de 

segurado. Art. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991. Art. 137 da INSS/

PRES n. 77/2015 (e alterações). Aposentadoria por invalidez. Não 

preenchimento dos requisitos. Incapacidade parcial e permanente 

para atividade habitual. Concessão de auxílio-doença até que seja 

realizada a reabilitação profi ssional. Inteligência dos arts. 59 e 62 
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da Lei n. 8.213/91. Inocorrência de julgamento extra ou ultra petita. 

Recurso especial parcialmente provido.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

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

se o Código de Processo Civil de 1973.

II - Mantém a qualidade de segurado, independente de 

contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de 

benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos 

arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 

77/2015 (e suas alterações).

III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para 

a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-

doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade 

compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da 

Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria 

por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. 

IV - É fi rme a orientação desta Corte de que não incorre em 

julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma 

ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão 

de benefício previdenciário. 

V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, 

para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do 

requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação 

profi ssional.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso 

especial, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do 

requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profi ssional, 

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

Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 28 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 30.5.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto por Elson Piuga da Silva, contra acórdão prolatado, por unanimidade, 

pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento de 

apelação, assim ementado (fl . 386e):

Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Qualidade de segurado.

É indevido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando ao início 

da incapacidade laboral, o postulante ao benefício não mantinha a qualidade de 

segurado.

Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, além 

de divergência jurisprudencial, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir 

relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Art. 15, I, da Lei n. 8.213/91 – mantém a qualidade de segurado, sem limite de 

prazo, quem está em gozo de auxílio-acidente.

Sem contrarrazões (fl . 407e), o recurso foi admitido (fl . 410e).

É o relatório.

VOTO

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

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

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

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

O tribunal de origem, analisando as provas produzidas, embora tenha 

reconhecido a incapacidade parcial e permanente do Autor para sua atividade 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 31, (255): 317-386, julho/setembro 2019 377

habitual, indeferiu o pedido de concessão de auxílio-doença, em que pese 

receber ele auxílio-acidente, nos seguintes termos (fl s. 384/385e):

A perícia judicial, realizada por médico ortopedista, apurou que o autor, pintor 

de 63 anos de idade, é portador de outras gonartroses pós-taumáticas (CID M 

17.3), e concluiu que ele está parcial e permanentemente incapacitado apenas para 

a sua atividade habitual. Fixou o início da incapacidade desde março de 2013.

Desse modo, ante a comprovação de que o autor está incapacitado de modo 

parcial e permanente para sua atividade habitual, em princípio, teria a parte autora 

direito à concessão do auxílio-doença.

Contudo, ocorre que o autor, em que pese receba o benefício de auxílio-acidente, 

cuja natureza é indenizatória, não manteve a qualidade de segurado, tendo em vista 

que a sua última contribuição data de 10/1988, ao passo que a incapacidade eclodiu 

em março de 2013.

Frise-se que a não manutenção da qualidade de segurado decorre do fato de o 

auxílio-acidente, por não ser substitutivo de renda, serve apenas de compensação 

ao trabalhador que, em virtude de seqüela decorrente de acidente, teve reduzida sua 

capacidade laboral.

O comando legal previsto no art. 15, I, Lei 8.213/91 visa à proteção 

dos segurados que, recebendo benefício substitutivo da renda, estejam 

impossibilitados de contribuir para a previdência, situação distinta da que 

encontra-se exposta nos presentes autos.

Assim, ausente a comprovação do requisito da qualidade de segurado, deve 

ser julgado improcedente o pedido de benefício por incapacidade (destaques 

meus).

A Lei n. 8.213/1991, ao dispor que, durante o gozo de benefício 

previdenciário, não ocorre a perda da qualidade de segurado, não excluiu de sua 

proteção aqueles que recebem benefício indenizatório, como o auxílio-acidente:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: 

I - sem  limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

(...) 

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos 

perante a Previdência Social.

(...)

E ditada a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77 de 21.01.2015 (e suas 

alterações), esta prescreve rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento 
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de direitos dos segurados e benefi ciários da Previdência Social, reconhecendo 

expressamente que, durante o recebimento do benefício de auxílio-acidente, é 

mantida a qualidade de segurado:

Art. 137. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuição:

I - sem limite de prazo, para aquele em gozo de benefício, inclusive durante o 

período de recebimento de auxílio-acidente ou de auxílio suplementar;

(...)

Assim, considerando que o tribunal de origem asseverou expressamente 

que o Autor se encontra parcial e permanentemente incapacitado apenas para 

a sua atividade habitual, de rigor a concessão do auxílio-doença a partir de 

02.10.2013, data do requerimento administrativo, até que a parte autora seja 

reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada 

a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade 

total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

laborativa.

Nesse sentido:

Previdenciário. Recurso especial. Auxílio-doença. Requisitos delimitados no 

art. 59 da Lei 8.213/1991. Exigência da comprovação da incapacidade temporária 

para o exercício da atividade habitual do segurado. Não encontra previsão legal 

a exigência de que o trabalhador esteja completamente incapaz para o exercício 

que qualquer atividade.

1. Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, para que seja concedido o auxílio-

doença, necessário que o Segurado, após cumprida a carência, seja considerado 

incapaz temporariamente para o exercício de sua atividade laboral habitual.

2. A análise dos requisitos para concessão do benefício deve se restringir, assim, 

a verifi car se a doença ou lesão compromete (ou não) a aptidão do Trabalhador 

para desenvolver suas atividades laborais habituais. 

3. In casu, o autor era operador de máquinas em uma oficina de reparos 

de veículos. A perícia judicial, como reconhece o acórdão, atesta que o autor 

apresenta restrição funcional à realização de atividade físicas/laborativas de 

natureza pesada e/ou demais afi ns que demandem fl exo-extensão constante da 

coluna lombar, concluindo, que o Trabalhador apresenta capacidade funcional 

aproveitável ao exercício de demais tarefas de natureza leve (fl s. 188). 

4. Ocorre que, considerando que o autor apresenta capacidade funcional para 

o exercício de atividades leves, a Corte de origem julgou improcedente o pedido 
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de auxílio-doença, pressupondo que o benefício exigiria a incapacidade total 

para o trabalho para sua concessão, o que não corresponde à realidade do direito. 

5. Não encontra previsão legal a exigência de comprovação de que o Segurado 

esteja completamente incapaz para o exercício de qualquer trabalho para 

concessão do benefício de auxílio-doença, tal exigência só se faz necessária à 

concessão da prestação de aposentadoria por invalidez. 

6. Nesse cenário, reconhecendo o laudo técnico que o Segurado apresenta 

capacidade apenas para o exercício de atividades leves, não é possível afi rmar 

que esteja ele capaz para o exercício de sua atividade habitual. Seria desarrazoado 

imaginar que o trabalho de operador de máquinas em uma ofi cina mecânica 

possa se enquadrar no conceito de tarefa leve, nem a isso se lançou o INSS.

7. Verifi ca-se, assim, que o acórdão recorrido não deu a adequada qualifi cação 

jurídica aos fatos, impondo-se a sua reforma. Não há que se falar, nesta hipótese, 

em revisão do conjunto probatório, o que esbarraria no óbice contido na Súmula 

7 desta Corte, mas sim na correta submissão dos fatos à norma, meidante a 

revaloração da sua prova.

8. Em situações assim, em que o Segurado apresenta incapacidade para o exercício 

de sua atividade habitual, mas remanesce capacidade laboral para o desempenho de 

outras atividades, o Trabalhador faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença 

até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

laboral diagnosticada, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/1991. Precedentes: AgInt 

no REsp 1.654.548/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.6.2017; AgRg no 

AREsp. 220.768/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2012.

9. Não é somente em matéria Previdenciária que se deve refi nar o conceito das 

situações jurídicas, para fazer incidir, com a desejável justiça, a solução judicial 

que o confl ito comporta e exige; contudo, é na seara jusprevidencialista que 

essa exigência se mostra com maior força, porque o desnível entre as partes 

litigantes é daqueles que alcança o nível de máxima severidade. O INSS tem a 

obrigação institucional de deferir o melhor benefício a que faz jus o trabalhador, 

não devendo, portanto, atuar como adversário ou opositor do seu Segurado ou 

do seu Pensionista. A relação previdenciária não se confunde com relação fi scal e 

nem com relação administrativa ou puramente negocial.

10. Recurso Especial do Segurado provido para reconhecer o direito à 

concessão do benefício de auxílio-doença.

(REsp 1.474.476/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018, destaque meu).

Por fi m, ressalto ser fi rme a orientação desta Corte de que não constitui 

julgamento extra ou ultra petita a decisão que, diante da inobservância dos 

pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

380

diverso por entender preenchidos seus requisitos, tendo em vista a relevância da 

questão social que envolve a matéria.

Nessa linha:

Processual Civil e Previdenciário. Agravo interno no recurso especial. 

Inocorrência de julgamento extra ou ultra petita. Peculiaridades da demanda 

de caráter previdenciário. Interpretação lógico-sistemática. Não há adstrição do 

julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor. Reconhecimento do 

direito às parcelas vencidas. Agravo interno do INSS a que se nega provimento.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que 

não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, em atenção aos 

termos da congruência, concede providência jurisdicional diversa da requerida, 

por interpretação lógico-sistemática da peça inicial. Precedentes: AgRg no REsp 

1.384.108/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 3.2.2015; AgRg no AREsp 574.838/SP, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.10.2014; REsp 1.426.034/AL, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 11.6.2014.

2. Não se pode dizer que incorre em julgamento extra petita o deferimento 

de aposentadoria proporcional, se verificado que o Segurado não preenche 

os requisitos para a aposentadoria integral. A compreensão da pretensão do 

autor deve ser apreendida de forma conglobante, de modo que dela se extraia 

o máximo de efeitos e de consequências jurídicas favoráveis à parte, desde que 

congruentes entre si, como neste caso.

3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.749.671/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

Processual Civil e Previdenciário. Recurso especial. Conversão de aposentadoria 

especial em pensão por morte. Ato de conversão deferido no processo de 

execução. Óbito do segurado após prolação da sentença de procedência. 

Julgamento extra ou ultra petita. Não confi guração. Precedentes do STJ. Recurso 

especial conhecido e não provido.

1. O STJ tem entendimento consolidado de que, em matéria previdenciária, 

deve fl exibilizar-se a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo 

como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do 

requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício 

deferido.

2. Reconhecido o direito à aposentadoria especial ao segurado do INSS, que 

vem a falecer no curso do processo, mostra-se viável a conversão do benefício em 

pensão por morte, a ser paga a dependente do de cujus, na fase de cumprimento 

de sentença. Assim, não está caracterizada a violação dos artigos 128 e 468 do 

CPC.
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3. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.426.034/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014).

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso Especial do Segurado, para 

conceder o benefício de auxílio-doença a partir do requerimento administrativo 

(02.10.2013), até que ele seja reabilitado para o exercício de outra atividade 

compatível com a limitação laboral diagnosticada, respeitada a prescrição 

quinquenal a contar do ajuizamento da presente ação.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.741.057-SP (2018/0112966-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social

Interes.: Manira Rolim de Freitas

Advogado: Patrícia Aparecida Godinho dos Santos Tiberio - SP284271

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Benefício assistencial. Renda 

mensal per capita. Conceito de família. Art. 20, § 1º da Lei 8.742/1993, 

alterado pela Lei 12.435/2011. Recurso especial do MPF provido.

1. O conceito de renda mensal da família contido na LOAS 

deve ser aferido levando-se em consideração a renda das pessoas do 

grupo familiar que compartilhem a moradia com aquele que esteja 

sob vulnerabilidade social (idoso, com 65 anos ou mais, ou pessoa com 

defi ciência).

2. Na hipótese, em que pese a fi lha da autora possuir renda, ela 

não compõe o conceito de família, uma vez que não coabita com a 
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recorrente, não podendo ser considerada para efeito de aferição da 

renda mensal per capita.

3. Recurso Especial do MPF provido para restabelecer a sentença 

de primeiro grau.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao Recurso Especial 

para restabelecer a sentença, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel 

de Faria (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 11 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 14.6.2019

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Ministério Público Federal, com base nas alíneas a e 

c do art. 105, III da Constituição Federal, objetivando a reforma do acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

Previdenciário. Processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática. 

Artigo 1.021 do novo CPC. Benefício assistencial. Requisitos não preenchidos. 

Miserabilidade não reconhecida. Subsidiariedade. Família. Artigo 229 da 

Constituição Federal. Dever de prestar alimentos. Obrigação primária. Direito 

social. Recurso desprovido.

- Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei n. 

8.742/93, regulamentado, atualmente, pelos Decretos n. 6.214/2007 e 7.617/2011.

- Essa lei deu efi cácia ao inciso V do artigo 203 da Constituição Federal, ao 

estabelecer, em seu artigo 20, as condições para a concessão do benefício da 

assistência social, a saber: ser o postulante portador de defi ciência ou idoso e, em 

ambas as hipóteses, comprovar a miserabilidade ou a hipossufi ciência, ou seja, 
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não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família.

- A autora é pessoa com defi ciência para fi ns assistenciais. Todavia não está 

patenteada a miserabilidade, consoante as razões constantes do voto.

- O Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 20, § 3o, da LOAS, que 

cuida do critério da miserabilidade, não ser interpretado taxativamente. 

Consequentemente, também o artigo 20, § Io, da mesma lei não pode ser 

interpretada literalmente, sob pena de prática de grave distorção e inversão de 

valores, de modo que se não pode simplesmente olvidar da condição econômica 

da fi lha, que fornece inclusive a moradia da autora.

- O conceito de família do artigo 20, § Io, da LOAS, despreza o dever legal da 

família de prestar alimentos, previsto não apenas na Constituição Federal, como 

no Código Civil, de modo que não se prescinde da interpretação sistemática.

- Filha com remuneração superior a R$ 2.300,00, residente em casa diversa 

da autora. Esta vive com um fi lho cujos dados não foram trazidos aos autos, 

inviabilizando-se a apuração da real renda mensal familiar.

- A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), 

ao analisar um pedido de uniformização do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS), fi xou a tese que “o benefício assistencial de prestação continuada 

pode ser indeferido se fi car demonstrado que os devedores legais podem prestar 

alimentos civis sem prejuízo de sua manutenção”. A decisão aconteceu durante 

sessão realizada em 23/02/2017, em Brasília (autos n. 0517397-48.2012.4.05.8300).

- A responsabilidade dos fi lhos pelo auxílio aos pais é dever primário, e que a 

responsabilidade do Estado é subsidiária. Não se admite razoável que se aceite 

que os fi lhos releguem a assistência devida pai ao Estado, pois isso gera grave 

distorção do sistema de assistência social.

- Não cabe ao Estado substituir as pessoas em suas respectivas obrigações 

legais, mesmo porque os direitos sociais devem ser interpretados do ponto de 

vista da sociedade, não do indivíduo.

- O benefício de prestação continuada foi previsto, na impossibilidade de 

atender a um público maior, para socorrer os desamparados (artigo 6º, caput, da 

CF), ou seja, àquelas pessoas que sequer teriam possibilidade de equacionar um 

orçamento doméstico, pelo fato de não terem renda ou de ser essa insignifi cante.

- Não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício.

- Agravo legal conhecido e desprovido.

2. Em seu Apelo Especial, defende o recorrente que o acórdão recorrido 

viola o art. 20, § 1º da Lei 8.742/1993, ao argumento de que a renda da fi lha que 

não coabita na mesma residência não pode ser considerada para aferir a condição 

de miserabilidade daquele que requer concessão do benefício assistencial.
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3. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do eminente 

Subprocurador-Geral da República Mário José Gisi, opina pelo conhecimento e 

provimento do recurso.

4. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Versa a 

controvérsia sobre o conceito de família a ser levado em conta para fi ns de 

concessão de benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, inciso 

V da Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 20 da Lei 8.742/1993, 

consistente no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas portadoras 

de defi ciência ou idosas (65 anos de idade ou mais), desde que estas comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por 

sua família.

2. Dispunha o art. 20, § 1º da LOAS, em sua redação original, que:

Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o conjunto de 

pessoas elencadas no artigo 16 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que 

vivam no mesmo teto.

3. O art. 16 da Lei de Benefícios, de sua parte, disciplina que:

São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o fi lho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido.

4. A Lei 12.435/2011 alterou o § 1º do art. 20 da LOAS, determinando 

que:

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, 

o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta 

ou o padrasto, os irmãos solteiros, os fi lhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.
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5. Com efeito, o conceito de renda mensal da família contido na LOAS 

deve ser aferido levando-se em consideração a renda das pessoas do grupo 

familiar que compartilhem a moradia com aquele que esteja sob vulnerabilidade 

social (idoso, com 65 anos ou mais, ou pessoa com defi ciência).

6. Em que pese a fi lha da autora possuir renda, ela não compõe o conceito de 

família, uma vez que não coabita com a recorrente, não podendo ser considerada 

para efeito de aferição da renda mensal per capita por falta de previsão legal. No 

mesmo sentido:

Previdenciário. Benefício assistencial. Renda mensal per capita. Conceito de 

família. Art. 20, § 1º, da Lei n. 8.742/93, alterado pela Lei n. 12.435/2011. Recurso 

especial provido.

1. Depreende-se do disposto no art. 20, § 1º, da Lei n. 8.742/93, alterado pela 

Lei n. 12.435/2011, que o irmão do requerente portador de necessidade especiais, 

que tem seu próprio núcleo familiar (isto é, esposa e fi lhos), não tem o dever 

legal de manter-lhe a subsistência. Assim, seus rendimentos, ainda que viva sob 

o mesmo teto do requerente do benefício, não devem ser considerados para fi ns 

de apuração da hipossufi ciência econômica a autorizar a concessão de benefício 

assistencial.

2. Recurso especial provido (REsp 1.247.571/PR, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe 13.12.2012).

Processual Civil e Previdenciário. Arts. 2º, I e V, e parágrafo único, e 16 da Lei 

n. 8.213/1991. Súmula 282/STF. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Art. 

20 da Lei n. 8.213/1991. Conceito de renda familiar. Pessoas que vivam sob o 

mesmo teto do vulnerável social e que sejam legalmente responsáveis pela 

sua manutenção. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

provido para restabelecer a sentença.

1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos 

de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado 

Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2. O conceito de renda mensal da família contido na Lei n. 8.472/1991 deve 

ser aferido levando-se em consideração a renda das pessoas do grupo familiar 

indicado no § 1º do artigo 20 que compartilhem a moradia com aquele que 

esteja sob vulnerabilidade social (idoso, com 65 anos ou mais, ou pessoa com 

defi ciência).

3. São excluídas desse conceito as rendas das pessoas que não habitem sob 

o mesmo teto daquele que requer o benefício social de prestação continuada 

e das pessoas que com ele coabitem, mas que não sejam responsáveis por sua 

manutenção socioeconômica.
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4. No caso, o fato de a autora, ora recorrente, passar o dia em companhia de 

outra família não amplia o seu núcleo familiar para fi ns de aferição do seu estado 

de incapacidade socioeconômica.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp 

1.538.828/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.10.2017).

7. Em vista disso, deve ser afastado o entendimento da Corte de origem 

que fez somar a renda familiar de dois núcleos distintos que residem em 

moradias também diferentes.

8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do MPF, para 

restabelecer a sentença. É como voto.



Segunda Turma





AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.342.583-MS (2018/0200543-5)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Agravado: Lincoln Roberto Pereira Conde

Agravado: Silvio Roberto Rocca

Advogados: Felix Jayme Nunes da Cunha - MS006010

Eduardo Guimaraes Mercadante e outro(s) - MS012262

Agravado: Celso Henrique Miguel Poli

Agravado: Zagaia Empreendimentos Hoteleiros Ltda

Agravado: Zagaia Operadora de Viagens Ltda

Agravado: M A Miguel Poli - Eireli

Agravado: Maria Aparecida Miguel Poli

Advogados: Alziro da Motta Santos Filho - PR023217

Helder Eduardo Vicentini - PR024296

Gil Marcos Saut e outro(s) - MS002671B

Interes.: Municipio de Bonito

EMENTA

Agravo em recurso especial. Administrativo. Ação civil pública. 

Súmula n. 7. Inaplicabilidade. Mera revaloração jurídica dos fatos. 

Violação do art. 10 da Lei n. 8.429/92 e do art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Concessão de renúncia de tributo sem lei 

autorizativa. Improbidade administrativa.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul, em razão do perdão de multa – referente ao Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) – concedido ao Grupo 

Zagaia.

II - Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para, 

com fundamento no inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/92, condenar 

tão somente os réus Secretário Municipal de Finanças e Assessor 
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Jurídico do Município. Interposto recurso de apelação pelos réus 

sucumbentes e pelo Ministério Público, foi dado provimento ao 

recurso dos réus. O Ministério Público interpôs recurso especial e, 

uma vez inadmitido, apresentou agravo em recurso especial.

III - Fundamentos fáticos bem delineados e incontroversos no 

acórdão recorrido. Tribunal a quo que reconhece as irregularidades 

apontadas, sustentando que não há lei autorizando a concessão do 

benefício fi scal em altercação. Hipótese de revaloração jurídica dos 

fatos. Inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.

IV - A concessão de redução ou isenção de qualquer tributo ou 

de obrigação acessória, como juros ou correção monetária, sempre 

depende de lei autorizativa (art. 150, § 6º, da CF). Em outras palavras, 

depende de diploma legal aprovado pelo Legislativo e sancionado 

pelo Executivo, de modo que abatimentos operados sem a devida 

autorização legislativa importam em lesão aos cofres públicos. Violação 

do art. 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V - Caracterização de ato de improbidade administrativa com 

fundamento no art. 10, VII, da Lei n. 8.429/92. A rigor, não é o agente 

público que, quando conveniente, concede benefícios a particulares ou 

terceiros. Benesse que deve estar amparada em lei autorizativa.

VI - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso, nos termos do 

voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, 

Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 7.6.2019
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se, na origem, de ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul contra Lincoln Roberto Pereira Conde, Sílvio 

Roberto Rocca, Zagaia Empreendimentos Hoteleiros Ltda., Zagaia Operadora 

de Viagens Ltda., Celso Henrique Miguel Poli e Maria Aparecida Miguel Poli 

(pessoa jurídica e pessoa física), em razão do perdão de multa – referente ao 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) – concedido ao Grupo 

Zagaia (fl s. 1-27).

Afi rma o autor, em síntese, que as empresas rés possuíam juntas uma 

dívida no valor de R$ 193.395,03 (cento e noventa e três mil, trezentos e 

noventa e cinco reais e três centavos) com o Município de Bonito/MS, resíduo 

de um parcelamento que deixou de ser pago no início de 2005. Em vista do 

inadimplemento, o fi scal de tributos do município lavrou um auto de infração 

em desfavor das empresas mencionadas, aplicando sobre o valor total da dívida 

uma multa de 20%.

Após isso, aduz que o Secretário Municipal de Finanças, Lincoln Roberto 

Pereira Conde, assinou termo de parcelamento da dívida, no qual cancelou 

a cobrança de R$ 121.794,55 (cento e vinte e um mil, setecentos e noventa 

e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), reduzindo o débito para R$ 

71.600,48 (setenta e um mil, seiscentos reais e quarenta e oito centavos), além 

de desconsiderar a multa aplicada pelo fi scal no valor de R$ 38.679,01 (trinta e 

oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e um centavo), totalizando um prejuízo 

ao Município de Bonito no montante de R$ 160.473,56 (cento e sessenta mil, 

quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Sustenta, ademais, que tais favorecimentos se deram em razão do Grupo 

Zagaia ter colaborado na campanha de eleição do ex-Prefeito, José Arthur 

Soares de Figueiredo.

Por sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para, com 

fundamento no inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/92, condenar tão somente 

os réus, ora agravados, Lincon Roberto Pereira Conde e Sílvio Roberto Rocca, 

respectivamente, Secretário Municipal de Finanças e Assessor Jurídico do 

Município (fl s. 745-757), a: (a) pena de ressarcimento ao erário, no valor dos 

danos causados (R$ 38.679,01) (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e nove 

reais e um centavo); (b) pagamento de multa civil, equivalente ao valor de duas 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

392

vezes o valor do dano; (c) pena de proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de cinco anos.

O Ministério Público Estadual e Lincon Roberto Pereira Conde e Sílvio 

Roberto Rocca interpuseram, então, recurso de apelação (fl s. 818-833 e fl s. 785-

802).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grasso do Sul entendeu que não 

fi cou comprovado o dolo ou a culpa dos dois recorrentes, requisitos essenciais 

para caracterização do ato de improbidade administrativa. Em vista disso, 

(i) julgou prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual 

(que vislumbrava a condenação dos demais réus) e (ii) conheceu do recurso 

de apelação interposto por Lincon Roberto Pereira Conde e Silvio Roberto 

Rocca para julgar totalmente improcedente a ação civil pública por improbidade 

administrativa.

Segue a ementa do acordão:

Ementa. Apelações cíveis. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 

Parcelamento e exclusão de multa por atraso no pagamento de ISS. Necessidade de 

lei neste sentido. Não comprovada presença de elemento subjetivo (dolo ou culpa). 

Interesse da sociedade local na negociação e recebimento de tributos que estavam 

em inadimplência e vinham se arrastando por diversos parcelamentos. Inexistência 

de ato de improbidade administrativa. Possibilidade de anulação do ato por outras 

vias. Recurso dos requeridos conhecidos e providos. Recurso do MPE prejudicado

Contra essa decisão, opôs o Parquet embargos de declaração, no bojo 

o qual sustentou que o acordão proferido padece de omissões e requereu o 

enfrentamento de dispositivos legais para fi ns de prequestionamento (fl s. 914-

921).

Os aclaratórios foram rejeitados pelo Tribunal de origem, em acordão 

assim ementado (fl s. 932-938):

Ementa. Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Desnecessidade 

de prequestionamento expresso. Impossibilidade. Recursos conhecidos e desprovidos. 

Os embargos de declaração devem se ajustar as restritas hipóteses de cabimento, 

pois são destinados à supressão de omissão, contradição ou obscuridade e, ainda, 

à correção de erro material.
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Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal (fl s. 947-956), no bojo 

o qual afi rmou que o acordão contrariou as normas do art. 14, § 1º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e do art. 10, VII, da Lei n. 8.429/92.

Em resumo, alegou que o perdão da multa imposta ao Grupo Zagaia, sem 

lei autorizadora e sem motivação, contraria o disposto no art. 14, § 1º, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e afronta o erário público, violando, pois, o art. 10, VII, 

da LIA. Sustentou que essas premissas não foram observadas corretamente pelo 

Tribunal a quo. Destaca-se trechos do recurso interposto (fl . 954-955):

Ora, é plenamente visível que o acórdão combatido expõe claramente que 

houve a exclusão da multa de 20%, sem qualquer autorização legal, e mesmo 

reconhecendo tais infrações entendeu pela ausência de responsabilidade.

Nota-se, assim, que o próprio acórdão, verifi cando a irregularidade cometida, 

posiciona em sentido diverso do Superior Tribunal de Justiça, pois entendeu que 

não ocorreu má-intenção dos agentes, quando o tipo legal aplicado à espécie 

(art. 10, inciso VII, da LIA), na verdade, não exige a demonstração especifi ca do 

dolo, mas basta a culpa para o reconhecimento da tipifi cação por improbidade 

administrativa.

[...]

Além disso, Excelsos Ministros, parece-nos que o Tribunal de origem está a 

deixar de aplicar a legislação pertinente a espécie, porquanto o art. 14, § 1º da Lei 

de Responsabilidade Fiscal e art. 10, inciso VII, da Lei n. 8.429/92, determinam que 

a concessão do benefício telado deve ser precedida de lei especifi ca, o que não 

restou confi gurado.

Pugnou, por fi m, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fi m de que 

seja reformado o acordão recorrido, condenando os agravados às penas do art. 

12 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial por Sílvio Roberto 

Rocca (fl s. 961-975) e por Celso Henrique Miguel Poli e outros (fl s. 976-985).

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul (fl s. 987-989), sob a 

alegação de que, “rever o entendimento adotado por este Tribunal, com base nas 

provas e documentos juntados aos autos, implicaria, necessariamente, o reexame 

do conjunto fático-probatório, o que é vedado no âmbito de recurso especial, 

por óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (fl . 988).

Em vista disso, adveio a interposição de agravo, a fi m de possibilitar a 

subida do recurso especial (fl s. 1.042-1.049).
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Contrarrazões ao agravo em recurso especial foram apresentadas por Silvio 

Roberto Rocca (fl s. 1.057-1.063) e por Celso Henrique Miguel Poli e outros 

(fl s. 1.053-1.056).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do presente 

agravo para que o recurso especial seja conhecido e provido, em parecer assim 

ementado (fl s. 1.093-1.098):

Administrativo. Processual Civil. Agravo em recurso especial. Débitos de 

ISSQN. Perdão de multa fiscal, sem base legal e motivação do ato. Improbidade 

administrativa confi gurada. 1 – A tese veiculada no REsp (ofensa aos artigos 10, 

VII, da Lei 8.429/92 e 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal) não demanda o 

reexame de fatos e provas dos autos, tendo em vista estarem as circunstâncias 

fáticas necessárias ao deslinde do feito, delineadas no acórdão recorrido – 

perdão de multa fi scal na ausência de lei que o autorize e sem motivação do ato 

administrativo. 2 – Os requeridos Lincoln Roberto Pereira Conde e Sílvio Roberto 

Rocca, no exercício de seus respectivos cargos, perdoaram multa referente a 

débitos de ISSQN do Grupo Zagaia, sem motivação e sem lei que autorizasse 

o ato, causando prejuízo ao erário. Assim, comprovados a culpa dos agentes 

públicos e o prejuízo ao erário, devem os recorridos ser condenados pela prática 

da conduta descrita no art. 10, VII, da LIA. 3 – Parecer pelo provimento do agravo 

para que seja conhecido e provido o recurso especial.

Por fi m, cumpre mencionar que o Parquet interpôs recurso extraordinário, 

com fulcro na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, no art. 

1.029 do Código de Processo Civil e no art. 321 do RISTF (fl s. 995-1.006). 

Referido recurso também teve seu seguimento inadmitido pelo Tribunal a quo, o 

que motivou a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal (1.064-

1.071).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Diante da impugnação 

específi ca à fundamentação apresentada na decisão agravada e atendidos os 

demais requisitos de admissibilidade do presente agravo, deve-se reconhecer a 

sua aptidão para impulsionar a este Superior Tribunal de Justiça a análise do 

Recurso Especial.

O recurso especial, por sua vez, tem fundamento no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal e indicou claramente o normativo federal supostamente 
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violado pela decisão recorrida. Ademais, houve impugnação específica aos 

fundamentos do acórdão e se acham presentes os demais requisitos de 

admissibilidade.

A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso especial 

interposto com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, 

no entanto, a mera revaloração jurídica das provas e dos fatos não esbarra no 

referido óbice sumular.

Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam 

devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a 

incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova 

apreciação jurídica. Este é precisamente o caso dos autos, pois o acórdão relata 

fatos e circunstâncias (que adota como razões de decidir) nos quais as condutas 

dos agentes são minuciosamente descritas.

A propósito:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública por improbidade 

administrativa. Questão fática bem delimitada no acórdão recorrido. Afastamento 

da Súmula 7. Cumulação ilícita de cargos ou funções públicas. Fato incontroverso 

no acórdão recorrido. Enriquecimento ilícito. Violação aos princípios da 

legalidade, moralidade e impessoalidade. Presença do dolo genérico e do prejuízo 

presumido. Atos ímprobos caracterizados.

I - Trata-se de ação civil pública que imputou ao agravado a prática de ato de 

improbidade administrativa em face de acumulação ilícita de cargos públicos.

II - Fundamentos fáticos da acumulação ilícita de cargos públicos bem 

delineados no acórdão recorrido. Hipótese de revaloração jurídica dos fatos. 

Afastamento da Súmula 7 como óbice para o conhecimento do recurso especial. 

Precedentes: AgInt no AREsp 824.675/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/08/2016, 

DJe 02/02/2017 e REsp 1.245.765/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe 3/8/2011.

III - Agente público, por conduta livre e consciente, ocupava dois cargos ou 

funções públicas, quais sejam cargo público de Engenheiro Gestor em regime de 

dedicação exclusiva e Perito da Receita Federal. Dolo genérico demonstrado e 

dano in re ipsa ao erário.

V - Indevida improcedência dos pedidos contidos na ação civil pública por 

improbidade administrativa no acórdão recorrido, por violação ao art. 9º, XI, e art. 

11 da Lei 8.429/92.

VI - Agravo interno provido (AgInt no AREsp n. 1.122.596/MS, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/8/2018). (sem grifos no original)
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Processual Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo interno 

no agravo em recurso especial. Contratação de funcionário público sem a 

realização de concurso. Dolo genérico confi gurado.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, ao menos em regra, “rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que consignou restar comprovado o dolo 

ou má-fé na conduta do agente público, 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” (AgInt no REsp 1.676.613/MG, Rel. Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017).

2. Todavia, também é certo que “a revaloração jurídica dos fatos incontroversos 

constantes do acórdão de apelação é possível em sede de recurso especial, não 

havendo se falar em incidência do enunciado sumular n. 7/STJ” (AgRg no REsp 

1.448.858/SE, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04/10/2017).

3. Caso concreto em que o arcabouço fático delineado no acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem confi rma a existência a contratação de funcionário sem a 

devida realização de concurso público, motivo pelo qual não há como se afastar a 

existência de ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei 8.429/1992.

4. Manutenção da decisão agravada que, dando provimento ao recurso 

especial do Ministério Público Estadual, reformou o acórdão recorrido a fi m de 

restabelecer a sentença condenatória.

5. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 463.633/SE, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/4/2018). (sem grifos no original)

Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal a quo, ao apreciar a questão, 

concluiu que “é certo que inexiste no feito qualquer documento autorizando o 

Poder Executivo conceder aos requeridos incentivos ou benefícios fi scais, sendo 

que tal concessão deve se dar por meio de lei municipal, de iniciativa exclusiva do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. Com isso, pode-se concluir também que 

apenas através de lei é possível “abrir mão”/“perdoar” valores correspondentes a 

tributos devidos e não pagos (art. 150, § 6º da CF)” (fl . 901).

Ocorre que, mesmo assim consignando, decidiu ele pela não 

responsabilização dos agravados, por considerar que não fi cou confi gurada a 

conduta ímproba. Para assim concluir, adotou o órgão julgador a premissa de 

que, para a caracterização do ato de improbidade administrativa a que dispõe o 

inciso VII do art. 10 da LIA, imperiosa se faz a presença do elemento subjetivo 

dolo ou culpa. Nesse sentido, asseverou:

[...] tenho que não há comprovação de dolo ou culpa por parte de Lincon 

Roberto Pereira Conde e Silvio Roberto Rocca (respectivamente Secretário 

de Administração e Finanças e Assessor de Gabinete), eis que o interesse da 

municipalidade em receber o valor dos tributos, que vinham se arrastando sem 
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pagamento, deve ser observado em prol de toda coletividade local, mesmo que 

mediante exclusão do valor da multa aplicada.

Ressalta-se, preliminarmente, que o acórdão recorrido não reconhece a 

inexistência das irregularidades apontadas, a ponto de reconhecer que somente 

por meio de lei é possível a renúncia a tributos devidos. Limita-se, apenas, a 

afi rmar, como transcrito acima, que a conduta ímproba não fi cou evidenciada, 

porque os agentes, ao receberem o valor dos tributos, ainda que sem o acréscimo 

referente à multa aplicada, privilegiaram o interesse de toda a coletividade. Ou 

seja, compreendeu que o ato não está eivado de culpa ou dolo.

Dessa maneira, verifi ca-se que a controvérsia ora posta a esta Turma cinge-

se em verifi car se o critério indicado pelo Tribunal a quo para concluir se há ou 

não caracterização de culpa ou dolo na conduta dos agentes está em consonância 

com o entendimento deste Tribunal sobre a questão.

Nos termos do § 6º do art. 150 da Constituição Federal, “Qualquer 

subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 

anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser 

concedido mediante lei específi ca, federal, estadual ou municipal, que regule 

exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g”.

Assim, a concessão de redução ou isenção de qualquer tributo ou de 

obrigação acessória, como juros ou correção monetária, sempre depende de 

lei autorizativa. Em outras palavras, depende de diploma legal aprovado pelo 

Legislativo e sancionado pelo Executivo, de modo que abatimentos operados 

sem a devida autorização legislativa importam em lesão aos cofres públicos.

Nas palavras de Wallace Paiva Martins Júnior:

A concessão de benefícios administrativos ou fi scais, não obstante caracterize 

uma política socioeconômica necessária ao desenvolvimento, importa assunção 

de ônus pelo Poder Público concedente, que os recupera com os meios de 

captação de receita pública. Por isso, sua concessão irregular, contrariando ou 

extrapolando os requisitos legais ou regulamentares, sob o prisma da receita 

(isenção, redução de base de cálculo, alíquota zero, crédito tributário) ou de 

despesa pública (subvenção, subsídio, auxílio), é atividade lesiva ao patrimônio 

público, na medida em que ilicitamente o Poder Público gastou o que não deveria 

gastar, e o particular poupou aquilo que deveria despender. (Martins Júnior, 

Wallace Paiva. Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 216.)
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No caso em comento, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, 

verifi cou não existir lei concedendo a isenção ora em debate, ou seja, ocorreu ela 

por mera vontade unilateral dos recorridos, à época, Secretário Municipal de 

Finanças e Assessor Jurídico do município.

Condutas como essa merecem reprimenda. Isso porque, a rigor, não é o 

agente público que, quando conveniente, concede benefícios a particulares ou 

terceiros. É a lei. A regra, portanto, é salutar: “a lei que concede ‘benefícios fi scais’ 

é vinculada a algum projeto mais amplo, desdobrado em fases, remetendo ao 

agente sua fi scalização e liberação em parcelas ou vantagens fi scais”. (Figueiredo, 

Marcelo. Probidade Administrativa: Comentários à Lei 8.429/92 e legislação 

complementar. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 56.)

Ademais, como bem elucidou o Ministério Público Federal em seu parecer, 

“a conduta exigida do agente público não se limita à sua convicção pessoal sobre 

a licitude, abrangendo também a observância de um padrão mínimo esperado 

no âmbito da administração pública, tendo em vista o objetivo primordial de 

atender ao interesse público” (fl . 1.096). Isso é, o agente público deve zelar pelo 

interesse alheio como se administrasse seu próprio interesse, com diligência, 

cuidado, atenção e, sobretudo, vinculação à fi nalidade do interesse que tutela.

Em vista disso é que, para a confi guração do ato ímprobo a respeito do 

qual dispõe o art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, exige-se, ao menos, 

a comprovação da culpa, ou seja, a prática voluntária de um ato sem a atenção 

ou o cuidado normalmente empregados para prever ou evitar o resultado ilícito.

Não é outro o entendimento sufragado por esta Corte, como ilustra a 

ementa a seguir:

Administrativo. Regimental em AREsp. Pretensão do órgão acusador de reforma 

da decisão agravada que confi rmou o acórdão absolutório sergipano. Alegação 

do autor da ACP de que as condutas previstas no art. 11 da Lei 8.429/1992 

desnecessitam da identifi cação do dolo. Argumento dissonante ao entendimento 

deste Tribunal Superior. Agravo regimental do promovente desprovido.

1. A insurgência do Órgão Acusador está cifrada em alcançar a reforma da 

decisão monocrática e, por consequência, do aresto absolutório sergipano, sob a 

argumentação de que a ofensa a princípios administrativos, nos termos do art. 11 

da Lei 8.429/92, em princípio, não exige dolo na conduta do agente nem prova da 

lesão ao erário, sendo sufi ciente a simples ilicitude ou imoralidade administrativa 

para restar confi gurado o ato de improbidade (fl s. 1.999).

2. Contudo, a pretensão recursal do Órgão Acusador vai de encontro ao 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, plasmado em numerosos 

julgados, de que, para a caracterização de improbidade, é imprescindível que 
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a conduta do agente seja dolosa, no caso de tipifi cação das condutas descritas 

nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do 

artigo 10 (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 28.9.2011).

3. Na espécie, ficou registrado no caderno processual que não houve 

malbaratamento aos cofres públicos (fl s. 1.861) e a conduta, conquanto possa 

albergar eventual irregularidade, não se alçou ao plano das improbidades, 

especialmente porque não ficou demonstrada a prática de ato revestido de 

má-fé (fl s. 1.861), razão pela qual o fato narrado não se subsome às iras da Lei 

8.429/1992. Conclusão advinda do Tribunal de origem em plena convergência 

com o entendimento desta Corte Superior no ponto.

4. Agravo Regimental do Órgão Acusador desprovido.

(AgRg no AREsp n. 133.377/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 18/10/2018) (sem grifos no original).

Desse modo, a renúncia do tributo sem resguardo legal e sem observância 

ao interesse público caracteriza efetivo dano ao erário público, que deixou de 

perceber o valor de R$ 38.679,01 (trinta e oito mil, seiscentos e setenta e nove 

reais e um centavo).

Ante o exposto, porque não constatado o óbice sustentado pelo Tribunal 

a quo e, ademais, porque patente a violação ao § 1º do art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e o inciso VII do art. 10 da LIA, conheço do agravo 

para conhecer e dar provimento ao recurso especial interposto, a fi m de condenar 

os recorridos Lincon Roberto Pereira Conde e Sílvio Roberto Rocca às sanções 

do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, remetendo os autos à origem para a fi xação 

das correspondentes sanções.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 55.732-PE 

(2017/0288718-3)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Rebecca de Souza Vieira

Advogado: Tiago Oliveira Reis - PE034925

Recorrido: Estado de Pernambuco

Procurador: Luis Antonio Gouveia Ferreira e outro(s) - PE022746
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EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso em mandado de 

segurança. Militar. Transferência ex off icio, dentro do mesmo 

município, por necessidade de serviço. Alegação de ausência de 

motivação do ato administrativo e perseguição da militar impetrante. 

Poder discricionário da Administração. Necessidade de dilação 

probatória. Impossibilidade. Recurso ordinário improvido. Agravo 

interno prejudicado.

I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por 

Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante 

Geral do Polícia Militar de Pernambuco, consubstanciado na 

transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) 

para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/

PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal n. 

006, de 15/03/2016.

II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata 

que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo 

que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, 

a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão 

da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e 

conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração 

escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma 

do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, 

por vício de forma.

III. “Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça 

afi rma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da 

Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, 

possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar 

um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, 

quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os 

seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao 

Poder Judiciário cabe à fi scalização do controle jurisdicional dos atos 

administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios 

Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no 

ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra” (STJ, 

REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe de 10/10/2017).
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IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, 

no sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão 

de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, no 

mesmo Município de Recife/PE, dera-se por “necessidade de serviço”, 

aspecto que se insere no poder discricionário da Administração de 

verifi car se há, ou não, em determinado setor de trabalho, necessidade 

de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção, no ato, à 

“necessidade de serviço”, percebe-se que a transferência da impetrante 

dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de 

outros policiais, o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos 

autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, transferência 

que ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município.

V. Assim, se a justifi cativa de “necessidade de serviço” é equivocada 

ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de 

matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é 

insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que 

exige prova pré-constituída das alegações do impetrante.

VI. Segundo a jurisprudência do STJ, “a incursão pelo Poder 

Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se 

houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que 

a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, 

uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o 

rito do mandado e segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade 

do ato administrativo por ausência de motivação válida e afi rme que 

sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, 

nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou 

demonstrar a liquidez e certeza de seu direito” (STJ, AgInt no RMS 

54.278/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/

TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/12/2014.

VII. Recurso ordinário improvido.

VIII. Agravo interno – interposto contra a decisão que, nesta 

Corte, indeferiu a liminar requerida – prejudicado.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário; julgou prejudicado o 

agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e 

Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 23 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 30.5.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Ordinário 

em Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por Rebecca 

de Souza Vieira, com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, publicado em 

13/01/2017, assim ementado:

Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Preliminares de 

ausência de prova pré-constituída e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 

Mérito. Ato administrativo de transferência de policial militar. Existência de ato 

administrativo motivado e de formalidade legal. Segurança denegada decisão 

unânime. 1. Preliminares. Prefaciais de ausência de prova pré-constituída 

e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 2. Mérito. Registrou-se que 

o ato administrativo de transferência se deu mediante Suplemento de Pessoal N 

4.6.0.0.0.006, dotado de 15/03/2016, exarado por autoridade competente, a fi m de 

suprir a necessidade do serviço, em estrita observância ao Decreto n. 36.849/2011, que 

estabelece medidas de controle de lotação, transferência, remoção, movimentação e 

permuta de policiais civis e militares, ou seja, a administração pública respeitou 

os ditames legais. 3. Ressaltou-se que a transferência de servidores públicos para 

outra localidade de trabalho é matéria atinente ao exercício do poder discricionário 

do administrador, e, como tal, sujeita ao interesse público, sob pena de afronta ao 

princípio da separação dos poderes. 4. Doutrina e jurisprudência citadas. 5. Da 

leitura do Suplemento de Pessoal N H 4.6.0.0.0.006, datado de 15/03/2016, observa-se 

que a autoridade impetrada procedeu a uma série de remoções de policiais civis em 

período contemporâneo à impetrante para efeito de melhoria na estrutura de defesa 
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do Estado, o que retira, ao menos em tese, qualquer conotação de pessoalidade, 

perseguição ou casuísmo do ato. 6. Outro aspecto importante é que a remoção da 

impetrante se deu do BPRv - Batalhão De Polícia Rodoviária, com endereço na rua 

15 de Março, San Martin - Recife, para o 12º BPM - Batalhão Arraial Novo Do Bom 

Jesus, com endereço na rua Dona Maria Lacerda, s/n, Várzea - Recife, ou seja, dentro 

do mesmo Município. 7. Os servidores da polícia militar não gozam de garantia 

de inamovibilidade, a qual, por determinação constitucional, é conferida tão 

somente aos magistrados e membros do Ministério Público, nos termos dos arts. 

95, II, e 128, § 5º, I, ‘b’, da CF. 8. Segurança denegada à unanimidade, prejudicado o 

agravo interno (fl . 171e).

Narra a recorrente que:

(...) a recorrente, Soldado da Policia Militar do Estado de Pernambuco, então 

lotada no Batalhão da Policia Rodoviária (BPRv), foi removida de forma repentina e 

sem nenhuma motivação plausível, para o 12º BPM (Décimo segundo Batalhão da 

Policia Militar), como pode ser verifi cado nas fl s. 22/43 do Suplemento de Pessoal 

n. N 4.6.0.0.0.006, datado de 15/03/2016.

Em decorrência da fl agrante ilegalidade, e após várias tentativas frustradas 

perante a administração, a autora não viu outra saída senão buscar a justiça, com 

o objetivo de cessar a arbitrariedade e ilegalidade perpetrada pela administração 

pública.

Desta forma a autora impetrou o Mandado de segurança n. 431.130-4, com 

pedido de liminar, em face do Comandante Geral da Policia Militar de Pernambuco, 

cuja pretensão era de declarar nulo o Suplemento de Pessoal n. 006 de 15/03/2016, 

para que fosse assegurada à autora o direito de permanecer lotada no Batalhão de 

Polícia Rodoviária - BPRv, unidade de origem da imperante, contudo teve seu pedido 

denegado diante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (fl s. 

197/198e).

Sustenta a impetrante o cabimento do efeito ativo ao recurso, para deferir a 

tutela antecipada recursal, eis que “o art. 1.019, I, do NCPC, autoriza ao relator 

após a distribuição incontinente, conceder tutela antecipada recursal. Para 

tanto, o art. 932, ll do mesmo Código atribui ao relator à apreciação da tutela 

provisória nos recursos e nos processos de competência originária no tribunal” 

(fl . 198e).

Alega, invocando o art. 50 da Lei 9.784/99, a ausência de motivação que 

justifi que a prática do ato administrativo impugnado, devendo ser declarada 

ilegal a portaria que transferiu a impetrante, por apresentar características de 

ato sancionatório, porquanto “querer se utilizar da argumentação ‘necessidade de 

serviço’, para fundamentar a remoção ou transferência, não é sufi ciente, haja vista 
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a possibilidade da existência de outros servidores que tenham interesse em ser 

transferido [sic] para aquela localidade, devendo-se levar em consideração ainda 

que a atividade desempenhada pela autora não era uma atividade exclusiva, onde 

nenhum outro servidor pudesse fazê-la” (fl . 198e).

Assevera, no tópico, que “a motivação do ato administrativo é condição 

sine qua non de sua validade, sendo, portanto, obrigatória, por força do contido 

nos arts. 5º, XXXV (princípio do acesso à justiça), e 37, caput (princípio da 

moralidade), ambos da CF/88, sob pena de nulidade do ato” (fl . 199e).

Sustenta o desrespeito ao princípio da impessoalidade dos atos 

administrativos, por inexistir demonstração da conveniência do serviço.

Assim, argumenta a impetrante, ora recorrente, que, “nesse contexto 

fático-probatório, em que não restou satisfatoriamente comprovada a existência 

de motivação para o ato de remoção do impetrante, é de se concluir, à 

luz da jurisprudência pátria, que embora os policiais militares não gozem 

da prerrogativa da inamovibilidade e o ato de remoção seja discricionário, 

é imprescindível a existência de motivação idônea (como tal revestida dos 

atributos de concretude e especifi cidade), de modo a permitir o controle de sua 

legalidade pelo Judiciário” (fl . 200e).

Por fi m, requer “a declaração de nulidade do Suplemento de Pessoal n. 006 

de 15/03/2016, determinando o retorno do impetrante à sua lotação anterior, 

qual seja, a BPRV; e c) Seja o presente recurso recebido no tribunal e distribuído 

imediatamente, lhe sendo dado efeito ativo para deferir a tutela antecipada 

recursal nos termos formulados anteriormente (art. 1.019, NCPC)” (fl . 201e).

Contrarrazões do Estado de Pernambuco, a fl s. 206/216e, pugnando pelo 

desprovimento do recurso, ante a inadequação do mandado de segurança, à 

míngua de prova pré-constituída da alegada perseguição da servidora, bem 

como pela inexistência de direito líquido e certo.

A fl s. 226/230e, o pedido de liminar foi indeferido, nesta Corte, por 

não restarem evidenciados, de forma concreta, pela recorrente, os requisitos 

autorizadores da concessão da medida pretendida.

O Ministério Publico Federal opina, a fl s. 233/238e, pelo desprovimento 

do recurso, eis que ausente o direito líquido e certo ou a ilegalidade do ato 

combatido, em parecer assim ementado:

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Remoção de policial. Ato 

administrativo. Adequada motivação. Necessidade do serviço e segurança 

pública. Sufi ciência. Desprovimento do recurso.
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- Na lição de Hely Lopes Meirelles: “A lotação e a relotação constituem 

prerrogativas do Executivo, contra as quais não se podem opor os servidores, 

desde que feitas na forma estatutária. Na omissão da lei, entende-se amplo e 

discricionário o poder de movimentação dos servidores, por ato do Executivo, no 

interesse do serviço, dentro do quadro a que pertencem”.

- Para o STF: “Estando o ato assentado no interesse da Administração Pública, 

mostra-se impróprio cogitar de ausência de motivação.”

- Para o STJ: “O ato de redistribuição de servidor público é instrumento de 

política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse 

do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do 

servidor para as novas atividades.”

- Recurso que não merece provimento (fl . 233e).

Contra a decisão que indeferiu a liminar, a impetrante, ora recorrente, 

apresentou Agravo interno, a fl s. 243/248e.

Impugnação do Estado de Pernanbuco ao Agravo interno, a fl s. 252/253e, 

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Não obstante os 

argumentos da parte agravante, as razões deduzidas neste recurso não são aptas 

a desconstituir os fundamentos do acórdão atacado.

In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca 

de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do PMPE, 

consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia 

Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, ambos no Município de 

Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal n. 006, 

de 15/03/2016, assim redigido, no que interessa, in verbis:

O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto n. 7.510, de 13 de outubro de 1981, Decreto n. 36 349, de 22 de julho de 

2011 e Portaria do Comando Geral n. 168, de 25 de março de 2014, publicada no 

Suplemento Normativo n. 014, de 01 de abril de 2014.

Resolve:

Para conhecimento desta Corporação e devida execução, publico o seguinte:
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1ª Parte

1.0.0. Pessoal Militar:

(...)

1.2.0. Movimentação de Praças:

(...)

1.2.3. Transferir por necessidade do serviço para o (a):

(...)

12º BPM

Posto/grad. OME Nome

Sd QPMG/Mat. 

106307-3
BPRv

Rebecca de Souza 

Vieira

(...)

2ª Parte

2.0.0. Pessoal Civil:

(...) (fl s. 22/44e).

Alega a impetrante, em síntese, na inicial, ausência da necessária motivação 

do ato de sua transferência para o 12º BPM.

Indeferida a liminar, requerida no mandado de segurança, a autoridade 

apontada como coatora prestou as devidas informações, a fl s. 129/138e, nas 

quais consignou, in verbis:

Nos termos da exordial, o ato impetrado estaria eivado de nulidade, seja 

porque careceria de motivação, seja porque o impetrante não teria consentido 

com a permuta para outra lotação.

Da documentação acostada aos autos, porém, infere-se que a alegada 

ausência de motivação do ato apontado como coator deve ser rejeitada de 

plano, sendo indiscutível que a Administração Pública agiu em absoluto respeito aos 

ditames legais, até porque a defesa da vida e o combate à violência são programas 

prioritários, tendo sido expressamente fundamentado o ato em benefício das ações 

do programa Pacto pela Vida, que exige uma conduta pró-ativa do administrador 

público, para obtenção dos resultados pretendidos e, para tanto, imprescindível a 

alocação dos policiais de forma moderna e efi ciente.

Logo, da análise do funcionamento das unidades operacionais da Polícia 

Militar do Estado de Pernambuco, observou a autoridade indicada como coatora 

a necessidade de realização de ajustes devidamente fundamentados e transcritos no 

ato em comento, com o fi m de melhorar a qualidade do serviço de segurança pública 

prestado à população.
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Nestas condições, infere-se que a alegada ausência de motivação do ato apontado 

como coator deve ser rejeitada de plano, sendo indiscutível que a Administração 

Publica agiu em absoluto respeito aos ditames legais, sendo o ato dotado de 

motivação sufi ciente.

Por outro lado, importa ressaltar que a transferência/remoção de servidores 

públicos para outra localidade de trabalho é matéria atinente ao exercício do poder 

discricionário do administrador, e, como tal, sujeita ao interesse público.

Ademais, os servidores da Policia Militar não gozam da garantia de 

inamovibilidade, a qual, por determinação constitucional, é conferida tão-

somente aos magistrados e membros do Ministério Público, nos termos dos 

artigos 95, inciso II, e 128 § 5º, inciso I, alínea “b”, da Carta Magna.

A respeito do tema ora em debate, a jurisprudência pátria é pacifi ca no sentido 

de que os policiais civis e militares não gozam da prerrogativa constitucional da 

inamovibilidade, podendo, exatamente por essa razão, ser transferidos segundo o 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(...)

Ademais, é assente na doutrina e jurisprudência o entendimento de que ao Poder 

Judiciário é vedado adentrar na análise do mérito do ato administrativo, sob pena 

de usurpar a função precipuamente destinada ao Poder Executivo, o acolhimento da 

pretensão veiculada na exordial, por assim dizer, resultaria numa manifesta ofensa 

ao principio da separação dos Poderes. insculpido no artigo 2º da Constituição da 

República.

Acerca da discricionariedade manifesta da organização do quadro de servidores 

públicos, anote-se a lição de Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo 

Brasileiro. 27a ed., São Paulo: 2002, Ed. Malheiros, p. p. 399”, verbis: “O poder de 

organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e 

extinguir cargos, é indespojável da Administração, por inerente è soberania interna 

do próprio Estado.”

Nesse sentido, anotem-se os seguintes julgados advindos do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, no caso em, tela é, impossível se enxergar onde mora o direito da 

impetrante. Como conceber que a Administração não pode se utilizar do poder 

discricionário que possui para remover, conforme a legislação aplicável, servidores a 

ela vinculados, e que o uso desse poder a ela conferido seja considerado como ilegal 

ou como abuso de poder?

Ora, é certo que o policial poderá ser removido ex offi  cio, desde que esse seja 

o desejo da Administração, por interesse público. Não houve, portanto, nenhuma 

ilegalidade no ato atacado.
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No caso em comento não há dúvidas que o Comandante da PM entendeu que 

a movimentação da Impetrante será mais benéfica à sociedade pernambucana. 

Utilizou-se do poder discricionário que possui para redistribuir os policiais pelo 

Estado, da forma como avaliou mais vantajosa para o bom funcionamento da 

atividade policial.

O policial, assim como os demais servidores públicos estaduais, deve servir 

ao Estado de Pernambuco como um todo, não a um município ou localidade 

específica. Deste modo, deverá está sempre preparado para atuar onde lhe 

for designado pela Administração Pública, a única que pode deliberar sobre o 

assunto.

Ademais, Excelência, os atos administrativos, quanto aos fatos apresentados 

no mesmo e aos seus fundamentos jurídicos, têm presunção de veracidade e 

legitimidade, cabendo a parte o ônus de demonstrar a inveracidade do alegado pela 

Administração e, como exposto, inexiste qualquer prova nos autos que demonstre o 

alegado pelo impetrante.

Repise-se que o alegado atendimento ao interesse particular de outro militar 

é questão de fato que não restou comprovada de plano, sendo certo que sua 

demonstração - se fosse existente careceria de indispensável dilação probatória, 

o que é vedado nesta via.

Ademais, o ato apontado coator foi praticado tendo em vista as ações do 

Programa Pacto pela Vida, havendo suficiente motivação no ato, o que afasta a 

alegação de violação ao princípio da impessoalidade (fl s. 131/136e).

Apreciando a controvérsia, o Tribunal de origem rejeitou, à unanimidade, 

as preliminares arguídas pelo impetrado, e, no mérito, por maioria de votos, 

denegou a segurança, asseverando que:

Voto da 1ª preliminar de ausência de prova pré-constituída

Não merece prosperar a alegação de ausência de prova pré-constituída 

pretendida pelo impetrado, uma vez que o mandamus foi devidamente instruído 

com os documentos necessários para alcançar a solução da presente controvérsia.

Razão pela qual rejeito esta preliminar.

Voto da 2ª preliminar de litisconsórcio passivo necessário

O impetrado alega a necessidade de formação de litisconsórcio passivo 

necessário, ante a possibilidade de intervenção na esfera jurídica do policial 

nomeado para a vaga deixada pela remoção questionada.

Entretanto, o impetrado não informou quem é o servidor que eventualmente 

se encontra lotado no cargo em comento, sendo seu dever processual comprovar 

os fatos que alega.

Por essa razão, também rejeito a presente preliminar.
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(...)

Consta dos autos que a impetrante, Soldado da Polícia Militar, então lotada 

na BPPv (Batalhão da Policia Rodoviária), fora removida para o 12º BPM (Décimo 

segundo Batalhão da Polícia Militar), a fi m de suprir a necessidade do serviço, como 

se verifi ca às fl s. 22/43 do Suplemento de Pessoal N H 4.6.0.0.0.006, datado de 

15/03/2016.

Como se sabe, a remoção de servidores públicos para outra localidade de 

trabalho é matéria atinente ao exercício do poder discricionário do administrador, 

e, como tal, sujeita ao atendimento do interesse publico, sob pena de afronta ao 

principio da separação dos poderes.

Cumpre destacar que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade dos 

atos administrativos, ainda que discricionários, pois, a discricionariedade é liberdade 

de ação administrativa dentro dos limites permitidos em lei, enquanto arbítrio é ação 

contrária ou excedente da lei.

Desta forma, o ato discricionário praticado de forma excedente aos limites 

prescritos em lei, ou com fi nalidade estranha ao interesse público, e passível de ser 

anulado pelo Judiciário.

Outrossim, importa ressaltar que a motivação do ato administrativo e condição 

sine qua non de sua validade, sendo, portanto, obrigatória, por força do contido nos 

arts. 5º, XXXV (princípio do acesso a justiça) e 37, caput (princípio da moralidade), 

ambos da CF/88, sob pena de nulidade do ato.

No caso em tela, da leitura do Suplemento de Pessoal N H 4.6.0.0.0.006, datado 

de 15/03/2016, observa-se que a autoridade impetrada procedeu a uma série de 

remoções de policiais civis em período contemporâneo à impetrante para efeito de 

melhoria na estrutura de defesa do Estado, o que retira, ao menos cm tese, qualquer 

conotação de pessoalidade, perseguição ou casuísmo do ato.

Outro aspecto importante é que a remoção da impetrante se deu do BPRv - 

Batalhão De Polícia Rodoviária, com endereço na rua 13 de Março, s/n., San Martin 

- Recife, para o “12º BPM - Batalhão Arraial Novo Do Bom Jesus, com endereço na 

rua Dona Maria Lacerda, s/n, Várzea - Recife, ou seja, dentro da mesma região 

metropolitana.

Portanto, verifico que o ato administrativo em questão foi lavrado em estrita 

observância ao Decreto n. 36.849/2011, alterado pelo Decreto n. 41.458/2015, que 

estabelece medidas de controle de lotação, transferência, remoção, movimentação 

e permuta de policiais civis e militares, tendo a administração pública, desta forma, 

respeitado os ditames legais.

Acerca da discricionariedade manifesta da organização do quadro de 

sorvi idores públicos, anote-se a lição de Hely Lopes Mcirelles, no livro Direito 

Administrativo Brasileiro, 27ª Ed., São Paulo: 2002, Ed. Malheiros, p. 399:
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O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar 

servidores, de criar e extinguir cargos, é indespojável da Administração, por 

inerente à soberania interna do próprio Estado.

Neste sentido, é pacífi co na doutrina e jurisprudência o entendimento de 

que ao Poder Judiciário é vedado adentrar na análise do mérito administrativo, 

sob pena de usurpar a função precipuamente destinada ao Poder Executivo, 

conforme se verifi ca dos arestos abaixo ementados:

(...)

No mais, os servidores da polícia militar não gozam de garantia de 

inamovibilidade, a qual, por determinação constitucional, é conferida tão-somente 

aos magistrados e membros do Ministério Público, nos termos dos arts. 95, II, e 128, § 

5º, I, ‘b’, da CF.

Diante do exposto, voto pela denegação da segurança, prejudicado o agravo 

interno (fl s. 174/175e).

Quanto à motivação, vale, ainda, destacar o voto vogal, proferido no 

julgamento recorrido, que assim ponderou:

Ora, como é que se pode exigir um ato administrativo como tal que a 

autoridade administrativa vá além do que disse? Ora, está fazendo a transferência 

em razão da necessidade do serviço, e o que precisava dizer mais? Dizer quais os 

serviços? Seria o Poder Judiciário enveredar pelo caminho divergente do voto 

do Relator é procurar inviabilizar a administração pública. Mantenho a minha 

coerência e acompanho o Relator (fl . 185e).

Com efeito, o motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata, 

que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a 

sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do 

ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo 

os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei.

A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática 

do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a 

nulidade do ato, por vício de forma.

De fato, “os atos administrativos têm como parte de seus elementos o 

motivo e a fi nalidade, além da forma, competência e objeto. O motivo do ato 

administrativo não se confunde com a sua motivação, que é a manifestação 

escrita das razões que dão ensejo ao ato, exigida quando a lei expressamente 

determina, mormente nos atos vinculados. O ato administrativo, ainda quando 
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haja margem de decisões opcionais pelo administrador (discricionariedade), 

sempre terá um motivo, podendo, neste último caso não ser expresso. A teoria 

dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda 

que não a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela 

motivação. No caso em tela, a quaestio iuris cinge-se a saber se há ilegalidade na 

portaria de remoção, por inexistência de motivação ou por sua insufi ciência, a conferir 

direito líquido e certo ao impetrante, ora recorrente (...)” (STJ, AgInt no RMS 

53.434/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/05/2018).

Lado outro, “em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afi rma 

que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração 

Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade 

de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui 

certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à 

escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência 

administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle 

jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos 

princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente 

no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra” (STJ, REsp 

1.676.544/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

10/10/2017).

Na hipótese, o Decreto 7.510, de 13/10/81 – que aprova o Regulamento de 

Movimentação de Ofi ciais e Praças da Polícia Militar do Estado de Pernambuco 

–, e o Decreto 36.849, de 22/07/2011 – que adota medidas de controle da lotação, 

transferência, remoção, movimentação e permuta de policiais civis e militares 

também do Estado de Pernambuco –, diplomas legais que fundamentaram o 

ato do Comandante Geral, consubstanciado no Suplemento Normativo 06, de 

15/03/2016, em que se encontra a transferência da impetrante, estabelecem, no 

âmbito da administração estadual, as regras de competência do Comandante 

Geral da Corporação e de movimentação dos praças e soldados da Polícia 

Militar de Pernambuco, inclusive com vistas à redução da violência no Estado.

No particular, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no 

sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia 

Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, dentro do mesmo 

Município de Recife/PE, dera-se por “necessidade de serviço”, aspecto que se 

insere no poder discricionário da Administração de verifi car se há, ou não, em 

determinado setor de trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal.
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Não obstante a mera menção, no ato, à “necessidade de serviço”, percebe-

se que a transferência da impetrante dera-se em conjunto com uma série de 

remoções e transferências de outros policiais, o que retira, pelo menos do que se 

pode depreender dos autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, que 

ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município de Recife/PE, eis que “a remoção 

da impetrante se deu do BPRv - Batalhão De Polícia Rodoviária, com endereço 

na rua 13 de Março, s/n°, San Martin - Recife, para o 12º BPM - Batalhão 

Arraial Novo Do Bom Jesus, com endereço na rua Dona Maria Lacerda, s/n, 

Várzea - Recife” (fl . 164e).

Logo, se a justificativa de “necessidade de serviço” é equivocada ou 

inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que 

demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita 

na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das 

alegações do impetrante.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo interno no recurso em mandado de segurança. 

Servidora pública. Delegada de Polícia Civil. Remoção ex offi  cio. Ato motivado. 

Alegação de perseguição não demonstrada de plano. Dilação probatória. 

Impossibilidade.

1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, em que a impetrante, 

Delegada da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, se insurge contra ato 

administrativo de remoção ex offi  cio.

2. A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser 

efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que 

a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a 

dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança.

3. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de 

motivação válida e afi rme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não 

logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou 

demonstrar a liquidez e certeza de seu direito.

4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017).

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Remoção de 

servidor. Direito líquido e certo inexistente ao tempo da impetração. Ausência de 

prova pré-constituída.

1. Conforme relatado na origem, “a impetrante cogita a nulidade do ato de 

remoção, com fundamento em duas premissas: a primeira, por ausência de 
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fundamentação do ato, e; a segunda em face da eventual sujeição de outros 

servidores, contemporâneos ao seu ingresso no quadro de agentes penitenciários”.

2. In casu, verifica-se que a insurgente atacou tão somente as questões 

relacionadas à segunda premissa. Assim, em observância ao princípio do tantum 

devolutum quantum appellatum, a cognição do apelo está circunscrita às questões 

nele contidas.

3. A Corte a quo asseverou que os documentos que amparam a alegação da 

impetrante foram juntados em momento posterior ao da propositura do writ.

4. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação 

inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada 

prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via 

do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, 

no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito 

alegado e que este possa ser prontamente exercido.

5. “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se 

apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento 

da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de 

plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fi ns de 

segurança” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Hely Lopes Meirelles, 

Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. ed. Malheiros, 32ª edição, p. 34).

6. Se no momento da impetração, como destacado pelo próprio Tribunal de 

origem, não havia arcabouço probatório pré-constituído, não se verifi ca ilegalidade 

apta a justifi car o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a pretensão da 

postulante.

7. Recurso Ordinário não provido (STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017).

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor 

público. Delegado da Polícia Civil. Estado do Tocantins. Remoção ex offi  cio. Desvio 

de fi nalidade. Motivação. Necessidade de dilação probatória. Descabimento.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, 

atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço 

e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da 

atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.

2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, 

a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a 

posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg 

no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. 

REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

26/2/2013.
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3. Na espécie, a autoridade coatora justifi cou o ato de remoção, considerando-

se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado 

de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na 

localidade de lotação do impetrante.

4. Para que se examine a ocorrência do desvio de finalidade, ou ainda a 

inexistência dos motivos alegados para a prática do ato, faz-se necessária dilação 

probatória, providência incompatível com rito do mandado de segurança.

5. Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato de remoção anteriormente 

praticado, nos autos de outra ação mandamental, ainda que seja indicativo 

do alegado direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova 

remoção, mormente porque editada sob uma conjuntura fática diversa.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento (STJ, 

RMS 42.696/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/12/2014).

Ressalte-se, por fi m, a afi rmação do Parquet, nesta Corte, no sentido de que 

“afi gura-se irrelevante a extensão da motivação, o ato não será menos legítimo 

ou irregular, se, de forma concisa, explica a razão da sua edição, especialmente 

quando se trata de distribuição de tarefas na atividade policial, sendo a segurança 

pública um direito impostergável da cidadania” (fl . 237e).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, restando prejudicado 

o Agravo interno, interposto contra o indeferimento da liminar requerida.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 60.513-RO 

(2019/0097526-0)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Henrique Jose Mundim Dias de Jesus

Advogado: Janine Bof Pancieri - RO006367

Recorrido: Estado de Rondônia

Procurador: Antonio Isac Nunes Cavalcante de Astrê e outro(s) - 

       RO005095
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EMENTA

Administrativo e Ambiental. Recurso ordinário em mandado de 

segurança. Enunciado Administrativo 3/STJ. Apreensão de veículo. 

Transporte de produtos fl orestais sem a documentação necessária. 

Inexistência de violação ao direito líquido e certo. Desprovimento.

1. Decorre o presente recurso de mandado de segurança 

impetrado contra ato do Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental - SEDAM consistente na apreensão de veículo utilizado 

para transportar madeira sem a documentação exigida para essa 

prática.

2. A ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia pelo entendimento de que, constatado o reiterado 

emprego do caminhão para fi ns de transporte ilegal de madeiras, tem 

por imperativa a manutenção da apreensão, mormente para evitar a 

continuidade da prática delituosa.

3. Não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, 

pois o veículo foi regularmente apreendido pela prática da infração 

prevista no art. 47 do Decreto 6.514/2008, daí a instauração do 

respectivo processo administrativo (arts. 94 e seguintes desse decreto 

federal), cujo desfecho poderá implicar a aplicação da pena de 

perdimento do bem, conforme estabelecido nos arts. 25, § 5º, da Lei 

9.605/1998 e 134 do Decreto 6.514/2008.

4. Ainda, incontroverso nos autos que foi a quarta ocasião em 

que o mesmo veículo foi objeto de autuação por infração ambiental, 

por isso não confi gurada excepcional circunstância em que pode o 

proprietário ser nomeado fi el depositário do bem até o julgamento do 

processo administrativo, nos termos dos arts. 105, caput, e 106, II, do 

Decreto 6.514/2008.

5. Recurso ordinário desprovido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 
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resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

recurso ordinário, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” A 

Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman 

Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 28.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trazem os autos, 

originariamente, mandado de segurança impetrado por Henrique José Mundim 

Dias de Jesus contra ato do Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental - SEDAM consistente na apreensão de veículo (caminhão Mercedes 

Benz) que estava sendo utilizado para transportar madeira sem a documentação 

exigida para essa prática.

A ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

pelo fundamento de que “o presente caso tem peculiaridades diversas ao 

constatar a pendência de quatro processos administrativos para análise da 

SEDAM, incluindo a presente, fundadas sob o mesmo motivo, conforme se 

denota nos autos de apreensão juntados aos autos” (fl . 230-e).

No mais, assentou-se que o impetrante não apresentou nenhum documento 

que comprovasse o quanto alegado na inicial, inclusive no que se refere à alegada 

doação da madeira para construção de uma ponte.

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Mandado de segurança. Administrativo. Restituição de veículo. Transporte 

ilegal de madeiras. Impossibilidade. Constatado que o agente emprega seu 

caminhão para o transporte ilegal de madeiras, está violada a regra legal e se 

tem por imperativa a continuidade das respectivas apreensões, ensejando a 

impossibilidade de restituição do bem para evitar a continuidade da prática 

delituosa. Segurança denegada.

No recurso ordinário, o recorrente traz os seguintes argumentos: (a) 

o Departamento de Estradas de Rodagem solicitou o seu caminhão para 

transportar madeira doada para fi ns de recuperação de uma ponte que estava na 
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iminência de desabar; (b) o auto de infração lavrado pela SEMA contém vícios 

formais; (c) a privação de um bem particular só pode ocorrer por meio de devido 

processo legal; (d) no processo administrativo decorrente da apreensão ainda não 

foi proferida decisão, com desrespeito ao prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999; e 

(e) não houve perdimento decretado nos processos administrativos decorrentes 

de outras apreensões do veículo. Ao fi nal, pede a reforma do acórdão recorrido, 

de forma seja concedida a segurança para fi ns de defi nitiva restituição de seu 

veículo.

Houve contrarrazões.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opina pelo desprovimento 

do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Antes de mais nada, 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo 3/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

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

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

Não prospera a insurgência.

Conforme relatado, a argumentação recursal da recorrente se desdobra em 

quatro fundamentos, a saber: (i) o auto de infração foi lavrado sem atendimento 

às formalidades legais; (ii) o transporte de madeira estava sendo realizado 

a pedido de outro órgão estadual; (iii) há demora na conclusão do processo 

administrativo; e (iv) a pena de perdimento só pode ser aplicada ao fi nal do 

processo administrativo, sendo descabida a imediata apreensão do caminhão.

No que importa ao primeiro dos fundamentos de nulidade do ato 

impetrado, o recorrente sustenta que o auto de infração é nulo em razão do 

descumprimento dos arts. 23 e 35 da Instrução Normativa 14/2009 do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

Reproduzo os argumentos lançados pelo impetrante às fl s. 248/249-e:

(...) Primeiro, consideramos que não foram cumpridas as formalidades legais 

no momento da apreensão, onde o veículo foi apreendido e sequer informado 

ao proprietário o seu destino. Sequer sabiam para onde o veículo tinha sido 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

418

encaminhado, nada consta no auto de apreensão e referida situação é causa de 

nulidade independente de qualquer produção probatória, conforme determina 

o artigo 23 da Instrução Normativa n. 14 de 15 de maio de 2009 do IBAMA, senão 

vejamos:

Art. 23 O Auto de Infração e Termos Próprios serão lavrados em 

formulário específi co, por agente designado para a função de fi scalizar, 

devidamente identificado por nome, matrícula funcional e portaria de 

designação, contendo descrição clara e inequívoca da irregularidade 

imputada, dos dispositivos legais violados, das sanções indicadas, inclusive 

valor da multa, bem como, qualifi cação precisa do autuado com nome e 

quando houver, endereço completo, endereço eletrônico, CPF ou CNPJ. 

(grifo nosso)

Importante esclarecer, que os requisitos são objetivos, ou seja, não comportam 

análise de subjetividade pelo órgão, pelo fiscal ou mesmo administrado, 

conforme determina a norma, o rol é taxativo, não oferecendo margem para 

análise subjetiva, tornando o auto nulo em sua integralidade.

Há que se mencionar ainda, que o auto de apreensão carece de especifi cação 

de diversos outros requisitos, que a mesma Instrução Normativa, determina em 

seu artigo 31, senão vejamos:

Art. 31 O Termo de Apreensão deverá identifi car, com exatidão, os bens 

apreendidos, devendo constar valor e características intrínsecas.

§ 1º No ato de fi scalização o agente fi scal deverá isolar e individualizar 

os bens apreendidos, fazendo referência a lacres ou marcação adotada no 

Termo de Apreensão, além de indicar características, detalhes, estado de 

conservação, dentre outros elementos que distingam o bem apreendido.

§ 2º Se o bem apreendido, por qualquer razão, restar armazenado no 

tempo ou em condições inadequadas de armazenamento, o fato deverá 

constar do Termo de Apreensão e a destinação dos bens, nesta condição, 

deverá ser realizada com prioridade.

Ora, da análise do referido Termo de Apreensão, temos que não constam, 

exatidão dos bens apreendidos e menos ainda suas características, limitando-se 

a constar a placa do veículo, não informando seu estado de conservação, nem 

mesmo lacres ou marcações e menos ainda, o endereço para onde fora levado o 

referido veículo.

Sem razão, pois a Instrução Normativa 14/2009 - revogada pela Instrução 

Normativa 10/2012 antes mesmo da prática do ato impetrado - diz respeito 

à imposição de sanções no âmbito do IBAMA - ou seja, de auto de infração 

lavrado por agente dessa autarquia -, por isso não é cabível a sua invocação 
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quando se trata do exercício de atividade fiscalizatória pela Secretaria de 

Desenvolvimento Ambiental do Governo do Estado de Rondônia.

Ainda, os documentos juntados pelo próprio impetrante à fls. 24 

demonstram que o termo de apreensão foi lavrado por meio de formulário 

próprio (atendendo ao disposto no § 2º do art. 101 do Decreto 6.514/2008), 

com informações sufi cientes para a sua validade, com especifi cação do bem 

apreendido (tipo de veículo, marca, modelo, cor, ano de fabricação, placa), 

com descrição da conduta do agente considerado infrator (art. 47 do referido 

decreto) e, também, com identifi cação do agente responsável pela sua lavratura.

Nessas circunstâncias, não se encontra evidenciada nenhuma violação a 

direito líquido e certo do impetrante, por isso o recurso deve ser desprovido 

nessa parte.

De qualquer forma, a argumentação escorada nas exigências constantes do 

art. 23 da Instrução Normativa 14/2009 do IBAMA - que trata dos requisitos 

para lavratura do auto de infração -, não consta da petição inicial, o que revela 

indevida alteração da causa de pedir após a impetração do mandado de 

segurança.

Nessa linha de consideração:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Ofi cial de Justiça. 

Candidato aprovado além das vagas previstas no edital, para a Comarca de Salvador. 

Alegada preterição, por nomeação de candidatos em pior classifi cação, para lotação 

em entrâncias intermediárias. Edital 93/2009. (...) Inovação nas razões recursais. 

Inadmissibilidade. Recurso ordinário improvido. (...) VIII. Consoante a jurisprudência 

desta Corte, “a devolutividade ampla do recurso ordinário em mandado de 

segurança, tal como na apelação, não autoriza ao recorrente inovar, alterando o 

pedido e a causa de pedir formulados na inicial” (STJ, RMS 29.142/MS, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 07/12/2009). Em igual sentido: STJ, RMS 20.854/

ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 24/02/2010. IX. No caso, 

invoca o impetrante, nas razões recursais, teses e fatos novos, com verdadeira 

alteração do pedido e da causa de pedir. Em consequência, inviável inovar o 

fundamento jurídico do pedido, e, assim, pretender o reexame da causa sob 

alegados fatos novos, o que exigiria, ainda, dilação probatória, incompatível com 

o rito do mandado de segurança. X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 

improvido. (RMS 35.138/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Administrativo. Anistia. Portaria de concessão de anistia anulada. Ausência de 

comprovação de direito líquido e certo. Mandado de segurança manifestamente 
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inadmissível. Ordem denegada. (...) V - Após a impetração do mandado de 

segurança, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir. Hipótese em 

que o presente writ não pode ser utilizado para atacar ato diverso. Nesse sentido: 

AgRg no MS 17.018/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

30/8/11; AgRg no MS 15.895/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

6/9/11. (...) VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no MS 23.205/DF, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/09/2017, DJe 19/09/2017).

Quanto ao segundo argumento do recorrente, de que teria agido a pedido 

do DER/TO para transportar madeira doada por moradores da região - que 

seriam utilizadas na recuperação de uma ponte -, o acórdão recorrido assim se 

manifestou às fl s. 230/231-e:

(...) Alega o impetrante que as madeiras foram doadas por sitiantes para a 

construção da ponte e o transporte realizado por meio de doação de serviço 

do DER, que faria a construção da referida ponte, porém, por não ter veículo 

apropriado para o transporte, disponibilizou o seu a pedido do DER e portanto, 

não cometeu qualquer infração ambiental.

O fato do motorista do caminhão ter sido absolvido na ação penal contra ele 

proposta, em nada contribui para a análise do caso, considerando que o veículo 

do impetrante transportava madeiras sem a documentação exigida pelos órgãos 

competentes.

Essa afi rmação se comprova pela informação prestada pelo DER ao relatar 

que não tinha ciência dos fatos até a intimação judicial desta ação para 

esclarecer o caso, e havendo madeira proveniente de doação por terceiros, 

deve estar acompanhada da documentação necessária para realizar o 

transporte. (...)

Fato primordial a ser analisado é se o veículo apreendido transportava madeira 

sem a devida licença, e de acordo com as informações prestadas pelo DER e 

autoridade coatora, fica evidenciado o transporte irregular por ter o veículo 

Mercedez Benz, placa NCY8760, transportado madeiras em tora de diversas 

espécies sem qualquer autorização de órgão ambiental e inclusive, qualquer 

documento que comprovasse a doação da madeira. O impetrante não junta 

documento probatório acerca de suas teses (destaquei).

Não há como rever o acórdão recorrido nessa parte.

Por um lado, para infi rmar as informações do DER/TO de que lhe são 

desconhecidos os fatos alegados na impetração, necessário seria a realização de 

dilação probatória, o que não é cabível em sede de mandado de segurança.

Nesse sentido:
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Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado 

de segurança. Concurso público. Ofi cial administrativo PMSP. Candidata aprovada e 

classifi cada dentro das vagas ofertadas. Restrição orçamentária. Dilação probatória 

no curso da ação mandamental. Impossibilidade. 1. A restrição orçamentária 

pode afastar o dever de nomear, se a situação excepcional invocada se revestir, 

cumulativa e concomitantemente, das características de (a) superveniência; (b) 

imprevisibilidade; (c) gravidade; e, (d) necessidade. Precedentes da Corte Especial 

do STJ (AgInt no RE no RMS 53.341/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte 

Especial, DJe 03/08/2018) e do STF, em repercussão geral (RE 598.099, Rel. Ministro 

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2011). Essas condições não foram 

demonstradas no caso concreto. 2. A notória impossibilidade de dilação probatória, 

quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações 

não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, 

ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada. 3. 

No que tange à aplicação dos precedentes, o quadro fático delineado nestes 

autos em nada se diferencia de outros tantos que aqui aportaram e nos quais 

esta Corte, exatamente por atentar para a atipicidade da situação - violadora de 

direito líquido e certo -, deliberou por reformar os acórdãos recorridos e conceder 

a ordem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

Ademais, não é suficiente para remediar a situação do recorrente a 

afi rmação lançada no recurso de que “[o] próprio DER reconheceu que é 

comum aceitarem as doações” (fl . 250-e), pois não é possível extrair dessa 

premissa nenhuma conclusão acerca da ilegalidade do ato administrativo 

discutido no caso concreto.

E não é só, pois, conforme consignado no acórdão recorrido, não houve 

juntada de nenhum documento que comprovasse as alegações da petição inicial, 

ou seja, quanto a essa parte, o mandado de segurança foi apresentado sem prova 

pré-constituída.

Quanto aos demais argumentos, sem razão o recorrente.

Antes de prosseguir, convém assinalar que é incontroverso nos autos 

que o veículo foi apreendido em razão do transporte de produto florestal 

desacompanhado da documentação necessária.

Em razão disso, perfeitamente regular a instauração do processo 

administrativo, cujo desfecho poderá implicar o perdimento do veículo, nos 

termos do art. 25, § 5º, da Lei 9.605/1998 e do art. 134 do Decreto 6.514/2008, 

abaixo reproduzidos:
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Art. 25. Verifi cada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 

lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida 

a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 134. Após decisão que confi rme o auto de infração, os bens e animais 

apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 

107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

(... )

IV -  os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, 

utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, 

garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem 

quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V -  os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos 

no inciso IV do art. 72 da Lei n. 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela 

administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou 

destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Ademais, o SEMA apontou em suas informações que o ato questionado 

na impetração se constitui na quarta autuação fundada na prática de delito 

ambiental (circunstância que não é negada pelo recorrente), por isso não seria 

mesmo recomendável restituir provisoriamente o veículo ao proprietário 

enquanto não fi nalizado o processo administrativo.

Ora, dispõem os arts. 105 e 106 do Decreto 6.514/2008:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão fi car sob a guarda do órgão ou entidade 

responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel 

depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da 

apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá 

o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará 

o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art.  106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá 

ser confi ado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, benefi cente, científi co, cultural, 

educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de 

utilização em novas infrações.
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Pelo que se extrai dessas normas, somente em situações excepcionais e 

quando não há risco de utilização em novas infrações é possível confi ar ao 

proprietário a posse de bem utilizado na prática de conduta considerada lesiva 

ao meio ambiente.

Esse foi o entendimento do acórdão recorrido manifestado à fl . 230-e:

(...) Nesse contexto, ao contrário de algumas decisões proferidas por esta 

Corte para restituição de veículo apreendido, o presente caso tem peculiaridades 

diversas ao constatar a pendência de quatro processos administrativos para 

análise da SEDAM, incluindo a presente, fundadas sob o mesmo motivo conforme 

se denota nos autos de infração e apreensão juntados aos autos (fl s. 76-86).

Em suma: (i) não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, 

pois o veículo foi regularmente apreendido pela prática da infração prevista 

no art. 47 do Decreto 6.514/2008, daí a instauração do respectivo processo 

administrativo (arts. 94 e seguintes desse decreto federal), cujo desfecho poderá 

implicar a aplicação da pena de perdimento do bem; e (ii) incontroverso nos 

autos que foi a quarta ocasião em que o mesmo veículo foi objeto de autuação 

por infração ambiental, por isso não confi gurada excepcional circunstância 

em que pode o proprietário ser nomeado fi el depositário até o julgamento do 

processo administrativo.

Por fi m, quanto à alegada demora no julgamento do processo administrativo 

- causa de pedir diversa das acima examinadas -, temos que o caminhão foi 

apreendido em 15/10/2017 (fl . 24-e) e o mandado de segurança foi impetrado 

em 1º/2/2018 - ou seja, menos de quatro meses depois da prática do ato 

impetrado.

Nessa parte, o recorrente sustenta que, apresentada a sua defesa, a 

autoridade administrativa não decidiu a respeito do auto de infração no prazo 

do art. 49 da Lei 9.784/1999, assim redigido:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração 

tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 

expressamente motivada.

Ocorre que, a despeito de não constar das provas juntadas pelo recorrente 

quando da impetração do mandado de segurança ou das informações prestadas 

pela autoridade impetrada informação que demonstre abusiva demora no 

julgamento do processo administrativo, a impetração evidencia-se prematura 
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relativamente a essa causa de pedir, pois, conforme dito acima, apenas três meses 

transcorreram desde a apreensão do caminhão, o qual não poderia ter sido 

mantido com o proprietário na condição de fi el depositário nos termos acima 

demonstrados.

Não se diga que deve ser considerado o tempo transcorrido desde a 

impetração, pois seria o mesmo que admitir aditamento do pedido após a 

prestação de informações, o que não é cabível na via mandamental.

Fica ressalvada, apesar disso, a possibilidade de nova impetração com base 

nessa mesma causa de pedir, se ainda pendente de conclusão o aludido processo 

administrativo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.311.032-RS (2012/0036331-4)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Estado do Rio Grande do Sul

Procurador: Daniele Brasil Leripio e outro(s) - RS045844

Recorrido: Neuza Teresinha Goncalves de Souza

Advogado: Manoel Deodoro da Silveira e outro(s) - RS009560

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Embargos infringentes contra 

acórdão proferido em assunção de competência. Cabimento. Arts. 

555, § 1º, e 530 do CPC/1973. Julgamento do recurso pelo mesmo 

órgão julgador. Possibilidade. Regimento Interno. Caráter supletivo. 

Recurso provido.

1. A controvérsia posta nos autos cinge-se ao cabimento ou não 

de embargos infringentes, na vigência do CPC/1973, contra acórdão 
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que julgou recurso de apelação sob o rito de incidente de assunção de 

competência previsto no art. 555, § 1º, do CPC/1973.

2. Os argumentos utilizados para não admitir o recurso se 

resumem em três: 1) o órgão fracionário competente para julgar a 

assunção de competência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul é superior aos órgãos incumbidos de julgar o recurso de apelação 

e, inclusive, o recurso de embargos infringentes; 2) os embargos 

infringentes foram direcionados ao Segundo Grupo de Câmaras 

Cíveis e não à Segunda Turma Cível; 3) ausência de previsão de 

recurso contra os julgamentos da Segunda Turma Cível no Regimento 

Interno do Tribunal local.

3. Com relação ao primeiro fundamento, a decisão recorrida 

não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, a qual tem 

se posicionado no sentido de não haver empecilho ao julgamento 

de embargos infringentes pelo mesmo órgão prolator da decisão 

embargada. Precedentes.

4. O direcionamento do recurso para órgão distinto dentro da 

estrutura do mesmo Tribunal confi gura mera irregularidade, impassível 

de ocasionar a inadmissibilidade recursal, notadamente quando o 

recurso cumpre todos os demais requisitos de admissibilidade.

5. A inexistência de previsão, no Regimento Interno do Tribunal 

de origem, de recurso contra julgamento proferido pelo órgão 

competente para julgamento de apelação em incidente de assunção de 

competência não pode prevalecer sobre as normas previstas no Código 

de Processo Civil.

6. Hipótese em que houve julgamento de recurso de apelação, 

ainda que por órgão superior, no qual, de forma não unânime, 

reformou-se sentença de mérito que havia julgado improcedente 

o pleito autoral. Portanto, a situação se enquadra na hipótese de 

admissibilidade dos embargos infringentes prevista no art. 530 do 

CPC/1973.

7. Recurso especial provido para determinar a devolução dos 

autos ao Tribunal de origem, a fi m de processar e julgar os embargos 

infringentes interpostos pelo recorrente.
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ACÓRDÃO

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

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

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

Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, 

Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 21 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 28.5.2019

RELATÓRIO

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

Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento na alínea “a” do inciso III do 

art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local 

assim ementado (e-STJ, fl s. 186-187):

Servidor público. Estado do Rio Grande do Sul. Reajuste do valor unitário do 

vale-refeição. Assunção de competência pela 2ª Turma do Tribunal de Justiça. 

Apelação cível. Relevância da questão de direito e presença do interesse público 

reconhecidas. Preliminar de afronta ao juiz natural rejeitada. Interpretação do 

Supremo Tribunal Federal e da legislação estadual. Princípio da legalidade e 

da legalitariedade conferidos. Prescrição quinquenal reconhecida. Critérios de 

atualização e incidência dos juros.

1. Assunção de competência. Demonstrada como relevante a questão de direito 

atinente ao reajuste do vale-refeição dos servidores estaduais, e havendo interesse 

público na assunção de competência, pela necessidade de pacifi car o tratamento 

que vem recebendo, sopesado o antagonismo das interpretações adotadas nas 

Câmaras competentes para o exame da matéria, imperioso o julgamento do 

recurso pela Turma, órgão jurisdicional colegiado de maior hierarquia indicado 

pelo Regimento Interno da Corte. Observância dos arts. 555, § 1º, do CPC, 13, 

II, ‘b’, e §§ 1º e 2º, e 169, XXXII, do RITJRS e 1º, III e parágrafo único, da Emenda 

Regimental n. 06/2005.

2. Princípio do juiz natural. A Resolução n. 767/09 do COMAG apenas atribuiu à 

9ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza competência em razão da matéria 

e do valor, conforme permissivo do art. 91 do CPC, com o que não há que se falar 

em ofensa ao princípio do juiz natural.
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3. Prescrição. Pleito de percepção de vantagem pecuniária de cunho sucessivo. 

Não há falar em prescrição do fundo de direito, apenas de prescrição progressiva 

das prestações à medida que completarem o prazo de cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originaram. Aplicação do disposto no artigo 3º do 

Decreto n. 20.910/32, bem assim do entendimento consagrado no verbete n. 85 

da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Mérito propriamente dito. Julgamento do RE n. 428.991-1-RS pela 1ª Turma 

do Supremo Tribunal Federal, na qual foi reconhecido o direito dos servidores 

públicos do Estado do Rio Grande do Sul em perceberem o reajuste do vale-

refeição. Verba de caráter alimentar.

5. A Lei-RS n. 10.002/93 instituiu o vale-refeição no Rio Grande do Sul, 

estabelecendo a revisão mensal do benefício. O Decreto-RS n. 35.139/94 previa a 

atualização monetária pela variação do índice da cesta básica apurado pelo IEPE/

UFRGS referente ao mês que antecedia à concessão do benefício. A manutenção 

deste índice mesmo após a edição do Decreto-RS n. 44.920/07 não é possível.

6. Pagamento do reajuste do benefício a contar dos cinco anos que 

antecederam o ajuizamento da pretensão, em função do reconhecimento da 

prescrição quinquenal.

7. Correção monetária e juros de mora que devem seguir a disposição do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação que foi conferida pela Lei n. 11.960, de 

29JUN09.

Interesse público na assunção de competência reconhecido.

Preliminar rejeitada.

Apelação provida por maioria.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fl s. 264-269).

Foram interpostos embargos infringentes (e-STJ, fl s. 274-289), os quais 

não foram conhecidos, sob o fundamento de inadmissibilidade do recurso 

contra acórdão proferido sob o rito previsto no art. 555, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 1973.

O agravo regimental interposto contra a decisão que inadmitiu os embargos 

infringentes foi improvido (e-STJ, fl s. 335-344).

Sustenta o insurgente, em suma, ofensa ao art. 530 do CPC/1973, por não 

ter o Tribunal de origem admitido os embargos infringentes em hipótese que 

comportaria o seu conhecimento.

Argumenta que o procedimento de assunção de competência previsto no 

art. 555, § 1º, do CPC/1973 nada mais é do que modalidade de deslocamento 

de competência. Assim, no caso concreto, teria se atribuído o julgamento do 
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recurso de apelação ao Segundo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul.

Seriam cabíveis, por conseguinte, todos os recursos admissíveis contra o 

acórdão proferido pelo órgão julgador originário.

Impugna, por outro lado, a utilização de omissão do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça em detrimento das normas estabelecidas no Código de 

Processo Civil, uma vez que a aplicação daquele seria supletiva em relação a este 

diploma normativo.

Assevera ainda não haver impeditivo ao conhecimento dos embargos 

infringentes a possibilidade de a questão vir a ser julgada pelos mesmos 

julgadores (ou mesmo órgão) que seriam, em tese, responsáveis pelo julgamento 

dos embargos infringentes.

Cita a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra acórdão 

que julga procedente ação rescisória, reconhecida pelo Regimento Interno do 

Tribunal local e pela jurisprudência desta Corte.

Defende não haver necessidade de empate entre os votos do órgão julgador 

recursal e a sentença para se admitir o recurso em comento.

Por fi m, ressalta o recorrente que, sendo escassa a jurisprudência sobre 

o caso específi co dos autos e diante da consolidação da jurisprudência dos 

Tribunais superiores no sentido de considerar intempestivos os recursos especial 

e extraordinário quando não conhecidos os embargos infringentes ou que 

não teriam sido esgotadas as instâncias ordinárias quando não interpostos os 

embargos no órgão a quo, evidencia-se a necessidade de provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 368-373), o recurso especial foi 

admitido no Juízo a quo (e-STJ, fl s. 376-380).

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial 

(e-STJ, fl s. 390-393).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): O recurso merece ser conhecido, 

uma vez atendidos todos os requisitos implícitos e explícitos de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos cinge-se ao cabimento ou não de embargos 

infringentes, na vigência do CPC/1973, em oposição a acórdão que julgou 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 31, (255): 387-456, julho/setembro 2019 429

recurso de apelação sob o rito de incidente de assunção de competência previsto 

no art. 555, § 1º, do CPC/1973.

O Tribunal de origem não conheceu dos embargos infringentes, sob o 

seguinte fundamento:

Por isso, não tem cabimento os embargos infringentes, tendo o embargado 

apanhado bem que o órgão fracionário que julga a assunção de competência 

é superior ao órgão fracionário que julga a apelação. Por outro lado, tal órgão 

fracionário é superior, inclusive, na organização judiciária do Rio Grande do Sul, 

ao órgão fracionário competente para o julgamento dos embargos infringentes, 

identificado pelo embargante como o colendo Segundo Grupo de Câmaras 

Cíveis.

Por fi m, o incidente previsto no art. 555, § 1º, do CPC, é procedimento especial. 

No Regimento Interno do Tribunal de Justiça não há recurso previsto para os 

julgamentos da Segunda Turma Cível ao assumir a competência e julgar a 

apelação. Não se pode aplicar, por isso, a regra do art. 530 do CPC (e-STJ, fl . 312).

Como se observa, os argumentos utilizados para não admitir o recurso 

se resumem em três: 1) o órgão fracionário competente para julgar a assunção 

de competência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é superior aos 

órgãos incumbidos de julgar o recurso de apelação e, inclusive, o recurso de 

embargos infringentes; 2) os embargos infringentes foram direcionados ao 

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis e não à Segunda Turma Cível; 3) ausência 

de previsão de recurso contra os julgamentos da Segunda Turma Cível no 

Regimento Interno do Tribunal local.

Pois bem, com relação ao primeiro fundamento, a decisão recorrida não 

encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, a qual tem se posicionado no 

sentido de não haver empecilho ao julgamento de embargos infringentes pelo 

mesmo órgão prolator da decisão embargada.

Nesse sentido:

Processual Civil. Embargos infringentes. Cabimento.

“Não há nenhum óbice a inviabilizar a admissibilidade dos embargos 

infringentes serem os mesmos processados e julgados pelo mesmo Órgão 

julgador (no caso, o Pleno do Tribunal de Justiça), que julgou a ação rescisória” 

(REsp 277.188/SE, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 20/05/2002).

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp 972.690/RO, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

18/5/2010, DJe 22/6/2010)
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Processo Civil. Ação rescisória julgada procedente, por maioria de votos, 

pelo Plenário do Tribunal Estadual. Oposição de embargos infringentes. Não 

conhecimento em razão da impossibilidade de o recurso ser julgado pelo mesmo 

órgão. Recurso especial. Pretendida reforma do acórdão. Alegada afronta ao art. 

530 do Código de Processo Civil, prevalência de disposição de lei federal diante 

de lei estadual e divergência jurisprudencial. Recurso especial conhecido em 

parte e, na extensão, provido, para determinar o retorno dos autos, afastado o 

óbice do não cabimento dos embargos infringentes.

1. Segundo dicção do artigo 530 do Código de Processo Civil, “cabem 

embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em 

grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação 

rescisória”. Situado o efetivo cabimento dos embargos infringentes, colhe-se que 

o dispositivo não apresenta nenhum óbice à admissibilidade, se o julgamento 

do recurso deve se dar no mesmo órgão julgador, que apreciara a demanda 

rescisória.

Assim, o não conhecimento dos embargos infringentes, com base na 

impossibilidade de julgamento do recurso pelo Plenário do Tribunal, por ser 

o mesmo órgão que julgou procedente a ação rescisória, afronta o artigo 530 

do Código de Processo Civil e apresenta limitação incompatível com o sistema 

processual civil brasileiro, notadamente diante da ausência de tal restrição ao 

exercício do pleno direito de recorrer (REsp 277.188-SE, Rel. (Min. Cesar Asfor 

Rocha, DJ de 20/5/2002).

2. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, traz, em seu Regimento Interno, 

disposição expressa, no sentido do cabimento dos “embargos infringentes de 

acórdãos proferidos em ações rescisórias de seus próprios julgados” (art. 11, XIV); 

outro dispositivo condiz com a ausência de óbice, para que o juiz votante da ação 

rescisória, participe do julgamento dos embargos infringentes, como expresso 

no § 2º, do artigo 261: “§ 2º Admitido o recurso, far-se-á o sorteio do relator, que 

recairá, quando possível, em Ministro que não haja participado do julgamento da 

apelação ou da ação rescisória” (grifo não original).

3. Recurso especial conhecido e provido, para determinar o retorno dos 

autos ao colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a fi m 

de que superado o óbice do não cabimento dos embargos infringentes, se dê 

prosseguimento à apreciação dos temas remanescentes do recurso ali interposto.

(REsp 780.651/MS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 

9/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 248)

Processual Civil. Recurso especial. Acórdão majoritário. Embargos infringentes. 

Cabimento. CPC, art. 530, redação da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

Inadmissibilidade.

- Proferido o acórdão em 08 de setembro de 1999 (publicado em 11.02.00), 

impõe-se a interposição dos embargos infringentes contra acórdão que, por 
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maioria, rejeitou a preliminar de legitimidade, em consonância com a antiga 

redação do art. 530 do CPC (Lei 5.869, de 11.01.1973).

- Ausentes os embargos infringentes, incabível o recurso especial contra 

decisão proferida por Tribunal Regional Federal, ainda suscetível de reforma pelo 

mesmo órgão julgador.

- Recurso especial não conhecido.

(REsp 475.406/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado 

em 26/10/2004, DJ 6/12/2004, p. 250)

Por outro lado, o direcionamento do recurso para órgão distinto dentro 

da estrutura do mesmo Tribunal confi gura mera irregularidade, impassível de 

ocasionar a inadmissibilidade recursal, notadamente quando o recurso cumpre 

todos os demais requisitos de admissibilidade.

Por fi m, a inexistência de previsão, no Regimento Interno do Tribunal de 

origem, de recurso contra julgamento proferido pelo órgão competente para 

julgamento de apelação em incidente de assunção de competência não pode 

prevalecer sobre as normas previstas no Código de Processo Civil.

No caso, houve julgamento de recurso de apelação, ainda que por órgão 

superior, no qual, de forma não unânime, reformou-se sentença de mérito que 

havia julgado improcedente o pleito autoral. Portanto, a situação se enquadra 

perfeitamente na hipótese de admissibilidade dos embargos infringentes 

prevista no art. 530 do CPC/1973.

Não havendo norma no regimento interno prevendo recurso contra 

determinado órgão fracionário, mas havendo previsão legal de recurso no 

Código de Ritos, este deve prevalecer, em razão de se tratar de matéria relativa 

a processo civil, de competência privativa da União, nos moldes do art. 22, I, da 

Constituição Federal.

Destarte, a aplicação do regimento interno deve se dar apenas de forma 

supletiva, para reger procedimentos em matéria processual, sem contrariar 

as normas processuais previstas no Código de Processo Civil ou em outra lei 

federal.

Esta Corte já teve oportunidade de se pronunciar sobre a questão, 

apontando para a natureza supletiva dos regimentos internos:

Civil. Processual Civil. Homologação de sentença estrangeira contestada. 

Guarda e visita de menores. Novo regramento da ação de homologação de 

sentença estrangeira pelo CPC/15. Aplicação apenas supletiva do RISTJ. Incidência 

imediata da nova lei aos processos pendentes, sobretudo quanto aos requisitos 
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materiais de homologação. Aplicação dos arts. 14 e 1.046 do CPC/15. Necessidade 

de trânsito em julgado na origem. Requisito inexistente no CPC/15. Necessidade 

de que a decisão apenas seja efi caz em seu país. Existência de decisão provisória 

no país de origem suspendendo a produção de efeitos da sentença que se 

pretende homologar. Decisão

[...]

2- Com a entrada em vigor do CPC/15, os requisitos indispensáveis à 

homologação da sentença estrangeira passaram a contar com disciplina legal, 

de modo que o Regimento Interno desta Corte deverá ser aplicado em caráter 

supletivo e naquilo que for compatível com a disciplina contida na legislação 

federal.

[...]

(SEC 14.812/EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 

16/5/2018, DJe 23/5/2018)

Processual Civil. Fundamentação de decisões. Exigibilidade. Regimento 

interno. Art. 458 do CPC.

As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 

458 do CPC.

Normas regimentais não podem prevalecer frente ao Código de Processo Civil 

e à Constituição Federal.

Recurso provido.

(REsp 182.304/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 

20/10/1998, DJ 14/12/1998, p. 157)

Ainda no sentido do cabimento dos embargos infringentes contra apelação 

julgada em incidente de assunção de competência, o Professor Bernardo 

Pimentel Souza pondera:

Resta saber se o acórdão majoritário proferido pelo órgão colegiado ad quem 

no incidente do § 1º do art. 555 enseja a interposição de embargos infringentes. 

Satisfeitas todas as exigências insertas no art. 530, os embargos infringentes 

são cabíveis, ainda que o julgamento da apelação tenha sido transferido pelo 

colegiado maior indicado pelo regimento interno do tribunal, porquanto não 

há restrição alguma no art. 530 quanto ao órgão coletivo julgador do recurso 

apelatório. (Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 2009, pg. 713)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para determinar 

a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fi m de processar e julgar os 

embargos infringentes interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ, 

fl s. 274-289).

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.605.245-RS (2016/0132544-8)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Cia Hering

Advogados: Flávio Augusto Dumont Prado - PR025706

Henrique Gaede e outro(s) - PR016036

EMENTA

Recurso interposto na vigência do CPC/1973. Enunciado 

Administrativo n. 2. Processual Civil. Tributário. Violação ao art. 

535, CPC/1973. Alegações genéricas. Súmula n. 284/STF. Exclusão 

dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL. Irrelevância da classifi cação como “subvenção 

para custeio” ou “subvenção para investimento” frente aos EREsp 

n. 1.517.492/PR. Consequente irrelevância dos arts. 9º e 10 da LC 

n. 160/2017 e §§ 4º e 5º do art. 30, da Lei n. 12.973/2014 para o 

desfecho da causa.

1. Afasto o conhecimento do recurso especial quanto à violação 

ao art. 535, do CPC/1973, visto que fundada a insurgência sobre 

alegações genéricas, incapazes de individualizar o erro, a obscuridade, 

a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte 

de Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia 

apresentada nos autos. Incide na espécie, por analogia, o enunciado 

n. 284, da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia”.

2. Consoante a lição contida no Parecer Normativo CST n. 

112, de 29 de dezembro de 1978 (D.O.U. de 11 de janeiro de 1979), 

para efeito do enquadramento de determinado incentivo ou benefício 

fi scal na condição de “subvenção para custeio”, de “subvenção para 

investimento” ou de “recuperações ou devoluções de custos” (receita 

bruta operacional, na forma dos incisos III e IV do artigo 44, da 
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Lei n. 4.506/1964) é preciso analisar a sua lei de criação, inexistindo 

qualquer faculdade do contribuinte a respeito.

3. Se a subvenção é fornecida como auxílio econômico 

genérico para a empresa em suas despesas como um todo ou em 

suas despesas genericamente atreladas a seus objetivos sociais, se está 

diante de “subvenção para custeio” ou “subvenção para operação”, 

respectivamente. Por outro lado, se a subvenção é entregue à empresa 

de forma atrelada a uma aplicação especifi ca em bens ou direitos 

para implantar ou expandir empreendimentos econômicos a serem 

realizados por aquela empresa e tendo a sua conformidade aos planos 

de investimento avaliada e fi scalizada pelo Poder Público, se está 

diante de uma “subvenção para investimento”. Em suma: na “subvenção 

para investimento” há controle por parte do Poder Público da aplicação do 

incentivo recebido pela empresa nos programas informados e autorizados. 

Nas demais subvenções, não.

4. Segundo o mesmo Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de 

dezembro de 1978, as “recuperações ou devoluções de custos” (inciso 

III, do artigo 44, da Lei n. 4.506/1964), quando concedidas por lei, 

são auxílios econômicos que têm por causa um custo anteriormente 

suportado pela empresa e explicitamente identifi cado na própria 

lei de criação que se objetiva anular ou reduzir, havendo aí um 

encontro contábil de receita (como recuperação de custo) e despesa 

correspondente (como custo suportado) a fi m de se aproximar da 

neutralidade econômica, ressarcindo a empresa daquilo que ela sofreu.

5. Todas as subvenções (de custeio ou investimento) e 

recuperações de custos integram a Receita Bruta Operacional, na 

forma do art. 44, III e IV, da Lei n. 4.506/64, sendo que as subvenções 

para investimento podem ser dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ 

e da CSLL, apurados pelo Lucro Real, desde que cumpram com os 

requisitos previstos no art. 38, do Decreto-Lei n. 1.598/77 (atual art. 

30, da Lei n. 12.973/2014).

6. Considerando que no julgamento dos EREsp n. 1.517.492/PR 

(Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça 

entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do 

IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do Pacto Federativo (art. 
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150, VI, “a”, da CF/88), tornou-se irrelevante a discussão a respeito do 

enquadramento do referido incentivo/benefício fi scal como “subvenção para 

custeio”, “subvenção para investimento” ou “recomposição de custos” para fi ns 

de determinar essa exclusão, já que o referido benefício/incentivo fi scal foi 

excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 

44, da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevantes as alterações produzidas 

pelos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da 

promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 

30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4º e 5º, que tratam de 

uniformizar ex lege a classifi cação do crédito presumido de ICMS como 

“subvenção para investimento” com a possibilidade de dedução das bases de 

cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições.

7. A irrelevância da classifi cação contábil do crédito presumido 

de ICMS posteriormente dada ex lege pelos §§ 4º e 5º do art. 30, 

da Lei n. 12.973/2014 em relação ao precedente deste Superior 

Tribunal de Justiça julgado nos EREsp 1.517.492/PR já foi analisada 

por diversas vezes na Primeira Seção, tendo concluído pela ausência 

de refl exos. Seguem os múltiplos precedentes: AgInt nos EREsp 

n. 1.671.907/RS, AgInt nos EREsp n. 1.462.237/SC, AgInt nos 

EREsp n. 1.572.108/SC, AgInt nos EREsp n. 1.402.204/SC, AgInt 

nos EREsp n. 1.528.920/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de 

Faria, todos julgados em 27.02.2019; AgInt nos EAREsp n. 623.967/

PR, AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.400.947/RS, AgInt nos EDv 

nos EREsp n. 1.577.690/SC, AgInt nos EREsp n. 1.585.670/RS, 

AgInt nos EREsp n. 1.606.998/SC, AgInt nos EDv nos EREsp n. 

1.627.291/SC, AgInt nos EREsp n. 1.658.096/RS, AgInt nos EDv 

nos EREsp n. 1.658.715/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, todos julgados em 12.06.2019.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não 

provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do 
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recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães e o Sr. Ministro Herman Benjamin 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão e, 

ocasionalmente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Dr(a). Amanda de Souza Geracy (representação decorre da lei), pela parte 

recorrente: Fazenda Nacional

Dr(a). Anete Mair Maciel Medeiros, pela parte recorrida: Cia Hering

Brasília (DF), 25 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 28.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Cuida-se de recurso especial 

manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo contido no art. 105, 

III, da CF/88, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região que restou resumido da seguinte forma (e-STJ fl s. 3.330/3.333):

Tributário. Restituição de indébito. Base de cálculo do IRPJ e CSLL. Crédito 

presumido de ICMS.

Os créditos presumidos de ICMS, concedidos pelos Estados-Membros, não 

constituem receita tributável, não podendo ser contemplados para apuração do 

lucro da pessoa jurídica para fi ns de apuração da CSLL e IRPJ, pois são verdadeira 

renúncia fi scal, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de determinados 

setores da economia, gerando importantes refl exos fi nanceiros e sociais para o 

desenvolvimento do Estado.

A Primeira Seção desta Corte recentemente pacifi cou entendimento a respeito 

do tema, conforme Embargos Infringentes n. 5004328-02.2012.4.04.7215/SC, 

julgados na sessão do dia 18/06/2015 (Relatora Juíza Federal Cláudia Maria 

Dadico).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para fi ns de 

prequestionamento (e-STJ fl s. 3.355/3.360).
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Nas razões recursais a recorrente Fazenda Nacional alega, preliminarmente, 

violação ao art. 535 do CPC/1973, e sustenta que o acórdão recorrido, a despeito 

da oposição de embargos de declaração, teria deixado de se manifestar a respeito 

das questões ventiladas nos aclaratórios. No mérito, alega ofensa aos arts. 44 e 

111, I, do CTN; 2º da Lei n. 7.689/1988; e 37, § 2º, e 44, da Lei n. 4.506/1964 

e defende, em síntese, a inclusão do crédito presumido de ICMS na base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL na condição de “subvenção de custeio”, classifi cada 

no inciso IV, do artigo 44, da Lei n. 4.506/1964. Requer o provimento do 

recurso especial para anular o acórdão recorrido ou, caso superada a preliminar, 

para reformá-lo no mérito (e-STJ 3.369/3.381).

Contrarrazões às e-STJ fl s. 3.404/3.423.

Há recurso extraordinário interposto e admitido na origem (e-STJ fl s. 

3.382 e 3.609).

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ fl s. 3.611).

Às e-STJ fls. 3.655/3.659 exarei decisão monocrática no sentido da 

impossibilidade da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL.

A decisão foi desafi ada via agravo interno ao fundamento de não haver 

jurisprudência dominante a respeito do tema, tendo sido apresentados julgados 

da Primeira Turma em sentido divergente ao desta Segunda Turma (e-STJ fl s. 

3.663/3.666).

Às e-STJ fl s. 3.693, foi determinado o sobrestamento do feito no aguardo 

do julgamento dos EREsp n. 1.517.492/PR, no âmbito da Primeira Seção, a fi m 

de uniformizar o entendimento entre as Turmas.

Às e-STJ fl s. 3.702/3.703 foi homologada a desistência parcial do mandado 

de segurança em relação aos benefícios dos incisos LII, LIII e LIV do art. 11, 

do Anexo IX do RCTE/GO, a partir de 01.01.2014 em diante. Restaram como 

objeto da impetração: (i) integralmente a discussão em relação ao benefício 

do art. 11, III, do Anexo IX do RCTE/GO e (ii) parcialmente a discussão em 

relação aos benefícios do art. 11, LII, LIII e LIV, do Anexo IX do RCTE/GO, 

em relação ao período de 2009 a 2013.

Após o julgamento dos EREsp n. 1.517.492/PR (julgado em 08.11.2017), 

no âmbito da Primeira Seção, o presente feito teve novo julgamento monocrático 

onde, em juízo de retratação, foi conhecido em parte o recurso especial da 

Fazenda Nacional e, nessa parte, foi-lhe negado provimento mantendo-se a 
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exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, 

aplicando-se o precedente da Primeira Seção (e-STJ fl s. 3.704/3.707).

Houve a interposição de agravo interno por parte da Fazenda Nacional 

alertando para a existência de fato superveniente ao julgamento dos EREsp n. 

1.517.492/PR, consistente no advento dos arts. 9º e 10, da Lei Complementar 

n. 160/2017, provenientes de promulgação de vetos publicada no DOU de 

23.11.2017, que adicionou os §§ 4º e 5º ao art. 30, da Lei n. 12.973/2014, 

classifi cando os incentivos e os benefícios fi scais ou fi nanceiro-fi scais relativos 

ao ICMS agora como “subvenções para investimento”, submetendo sua exclusão 

da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a determinadas condições, devendo tal 

classifi cação e condições serem aplicadas inclusive aos processos administrativos 

e judiciais ainda não defi nitivamente julgados. Desse modo, a Fazenda Nacional 

requereu “a reconsideração da decisão agravada, para que seja assegurado o 

direito da parte Recorrida de não computar o crédito presumido de ICMS nas 

bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidas as condições previstas no 

art. 30 da Lei 12.973/14, com as alterações da LC 160/17” (e-STJ fl s. 3.716/3.721).

Houve novo julgamento monocrático para, em juízo de retratação, adequar 

o decidido à superveniente Lei Complementar n. 160/2017, consoante o 

requerido pela Fazenda Nacional, nos seguintes termos (e-STJ fl s. 3.731/3.733):

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, c/c o art. 493 do CPC/2015, c/c 

o art. 259 do RISTJ, conheço do agravo interno para, em juízo de retratação, e em 

razão de legislação superveniente que infl uencia no mérito da lide, reconsiderar 

em parte a decisão agravada para consignar que a aplicação do entendimento 

fi xado no EREsp n. 1.517.492/PR, relatora para acórdão Ministra Regina Helena 

Costa, no sentido da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro real), fi ca condicionada ao registro dos valores 

do benefício na reserva de lucros referida pelo art. 195-A da Lei n. 6.404/1976, 

e que sua utilização somente ocorra para: I - absorção de prejuízos, desde que 

anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de 

Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do capital social.

Às e-STJ fl s. 3.739/3.743 houve nova interposição de agravo interno, 

desta vez pela contribuinte, a fi m de afastar as condições previstas nos arts. 9º 

e 10, da Lei Complementar n. 160/2017, argumentando que “ao receber uma 

subvenção governamental (ex.: um benefício fi scal de ICMS), o contribuinte 

tem a Faculdade (não a obrigação) de tratá-lo como subvenção para investimento 

ou como subvenção para custeio” e que “o julgamento do EREsp n. 1.517.492, 

mesmo após a publicação da LC 160/17, não condicionou aquele entendimento 
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ao tratamento dos créditos presumidos como subvenções para investimento”. 

Afi rma que trata as subvenções objeto do presente processo como “subvenções 

para custeio” e, mesmo assim, pretende fazer uso do que decidido nos EREsp 

n. 1.517.492/PR, já que não pretende tratar os incentivos que recebeu como 

“subvenções para investimento”. Seu argumento é que tais subvenções não 

confi guram receita tributável, indiferente o tipo (custeio ou investimento).

Diante das novas alegações trazidas em sede de agravo interno, por decisão 

monocrática, tornei sem efeito as decisões anteriores a fi m de levar o feito 

para julgamento diretamente no órgão colegiado onde entendo mais bem 

serão apreciados os argumentos levantados por ambas as partes (e-STJ fl s. 

3.754/3.755).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente é 

necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 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.”

Afasto o conhecimento do recurso especial quanto à violação ao art. 535, 

do CPC/1973, visto que fundada a insurgência sobre alegações genéricas, 

incapazes de individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão 

ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância 

para a solução da controvérsia apresentada nos autos.

A alegação de violação ao art. 535, do CPC/1973, deve ser sufi cientemente 

abordada na petição do recurso especial, não bastando a mera remissão à 

petição de embargos de declaração interpostos na origem. O provimento do 

recurso especial por contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 pressupõe 

seja demonstrado, fundamentadamente, entre outros, os seguintes motivos: 

(a) a questão supostamente omitida foi tratada na apelação, no agravo ou 

nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuida de matéria de 

ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias 

ordinárias; (b) houve interposição de aclaratórios para indicar à Corte local a 
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necessidade de sanear a omissão; (c) a tese omitida é fundamental à conclusão 

do julgado e, se examinada, poderia levar à sua anulação ou reforma; e (d) 

não há outro fundamento autônomo, sufi ciente para manter o acórdão. Esses 

requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira fundamentada 

na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegativa por defi ciência de 

fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados. Incide na 

espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: “É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido, confi ra-se os seguintes precedentes:

Processual Civil. Alegações genéricas de violação de dispositivo legal. 

Fundamentação defi ciente. Súmula n. 284/STF. Aferição dos valores cobrados 

em razão da má prestação de serviço público e de multa por inadimplemento 

contratual. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 

Súmula n. 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da apontada violação ao artigo 535 do CPC, pois as 

alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação 

dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os quais tenha 

ocorrido erro material. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, 

por analogia.

2. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à legalidade dos descontos em 

razão de gastos consequentes da má prestação de serviço, depende de prévio 

exame fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso 

especial em face do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 541.825/RJ, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/09/2014) (grifei)

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no agravo de instrumento. Art. 

2º da LINDB. Falta de prequestionamento. Ofensa ao art. 535 do CPC. Alegação 

genérica. Súmula 284/STF. Matéria constitucional. Competência da Suprema 

Corte.

1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata 

dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o 

óbice da Súmula 284 do STF.

2. Verifi ca-se que o Tribunal de origem, efetivamente, não emitiu juízo sobre 

a LINDB indicada no especial, não obstante tenha sido compelido por meio dos 

competentes embargos de declaração.

3. A fundamentação defi ciente do apelo, no tocante à negativa de prestação 

jurisdicional declaratória, não permite, por consequência e per saltum, ingressar 
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no exame da alegada afronta à matéria normativa de fundo, porquanto remanesce 

ausente o indispensável prequestionamento.

4. Ainda que superado o referido óbice, observa-se que o aresto recorrido 

decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, 

matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.398.849/PB, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/08/2014) (grifei)

Conheço do recurso especial quanto à alegada violação aos arts. 44 e 111, 

I, do CTN; 2º da Lei n. 7.689/1988; e 37, § 2º, e 44, da Lei n. 4.506/1964. 

Examino.

No caso concreto, a contribuinte objetiva a exclusão dos valores referentes 

ao crédito presumido do ICMS, concedidos pelo Estado de Goiás por meio do 

Decreto Estadual n. 4.852/97 (art. 11, incisos III, LII, LIII e LIV do Anexo IX), 

que benefi cia as saídas de produtos de vestuário para comercialização, produção 

ou industrialização, instituído com o propósito de fomentar a indústria e atrair 

investimentos para aquele Estado, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Argumenta que tais subvenções não confi guram receita tributável, indiferente o 

tipo (custeio ou investimento).

Já a argumentação original da Fazenda Nacional é no sentido de que o 

referido crédito presumido de ICMS é “subvenção de custeio” e, como tal, 

classifi ca-se no inciso IV, do artigo 44, da Lei n. 4.506/1964, compondo a base 

de cálculo do IRPJ e da CSLL, a saber:

Lei n. 4.506/64

Art. 44. Integram a receita bruta operacional:

I – O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de 

conta própria;

II – O resultado auferido nas operações de conta alheia;

III – As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;

IV – As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.

O tema já recebeu julgamento nesta Casa segundo o precedente nos 

EREsp n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. 

p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) onde Superior 

Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS das 

bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
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Contudo, conforme já narrado no relatório, para além da discussão da 

inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da 

CSLL, o que se coloca agora para julgamento é a infl uência das alterações 

produzidas pelos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes 

da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30, da 

Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4º e 5º, que tratam de uniformizar 

ex lege a classifi cação do crédito presumido de ICMS como “subvenção para 

investimento” com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos 

tributos desde que cumpridas determinadas condições.

O tema assume especial relevância quando se constata que o referido § 5º, 

do art. 30, da Lei n. 12.973/2014 determina sua aplicação “inclusive aos processos 

administrativos e judiciais ainda não defi nitivamente julgados”.

Assim, se o requerimento original da Fazenda Nacional era a classifi cação 

do crédito presumido de ICMS como “subvenção de custeio”, agora, por força da 

nova lei, requer a classifi cação como “subvenção para investimento”, aplicando-

se o regime jurídico próprio.

À toda evidência, como já nos referimos nos EDcl no REsp n. 1.342.534/

RS (Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

18.11.2014), é clássica a lição contida no Parecer Normativo CST n. 112, de 29 

de dezembro de 1978 (D.O.U. de 11 de janeiro de 1979), que defi niu os tipos de 

subvenção, verbo ad verbum:

Subvenção para custeio é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica 

com a fi nalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas. Subvenção 

para operação é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a 

fi nalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou seja, na consecução de seus objetivos 

sociais.

[...]

[...] que subvenção para investimento é a transferência de recursos para 

uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas 

mas sim na aplicação especifi ca em bens ou direitos para implantar ou expandir 

empreendimentos econômicos.

Dito de outra forma, se a subvenção é fornecida como auxílio econômico 

genérico para a empresa em suas despesas como um todo ou em suas despesas 

genericamente atreladas a seus objetivos sociais, se está diante de “subvenção 

para custeio” ou “subvenção para operação”, respectivamente. Por outro lado, se 

a subvenção é entregue à empresa de forma atrelada a uma aplicação especifi ca 
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em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos 

a serem realizados por aquela empresa e tendo a sua conformidade aos planos 

de investimento avaliada e fi scalizada pelo Poder Público, se está diante de uma 

“subvenção para investimento”. Registro o que considero essencial: na “subvenção 

para investimento” existe uma exigência do Poder Público de apresentação de planos 

de investimento e atingimento dos fi ns informados nesses planos (há algum controle 

por parte do Poder Público da aplicação do incentivo recebido pela empresa nos 

programas informados e autorizados). Nas demais subvenções, não.

Já, segundo o mesmo Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de dezembro 

de 1978, as “recuperações ou devoluções de custos” (inciso III, do artigo 44, da 

Lei n. 4.506/1964), quando concedidos por lei, são auxílios econômicos que 

têm por causa um custo anteriormente suportado pela empresa e explicitamente 

identifi cado na própria lei de criação que se objetiva anular ou reduzir, havendo 

aí um encontro contábil de receita (como recuperação de custo) e despesa 

correspondentes (como custo suportado) a fi m de se aproximar da neutralidade 

econômica, ressarcindo a empresa daquilo que ela sofreu.

Por aí se vê que, diferentemente do que alegado pela contribuinte, a 

classifi cação de determinado incentivo fi scal, benefício fi scal ou fi nanceiro-fi scal 

como “subvenção para custeio”, como “subvenção para investimento” ou como 

“recuperações ou devoluções de custos” (todos receita bruta operacional, na 

forma dos incisos III e IV do artigo 44, da Lei n. 4.506/1964), para fi ns de IRPJ 

e CSLL, não se trata de mera faculdade da empresa que o recebe, pois sempre 

dependeu da análise das condicionantes existentes na legislação que o criou. 

Não existe natureza jurídica facultativa.

De observar que, para serem dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e 

da CSLL, as “subvenções para investimento” ainda se submetem aos requisitos 

estabelecidos no art. 38, § 2º, do Decreto-Lei n. 1.598/77, a saber:

Decreto-Lei n. 1.598/77

Art. 38. [...]

[...]

§ 2º - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou 

redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão 

de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não 

serão computadas na determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo 

Decreto-Lei n. 1.730, 1979) (Vigência)
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a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para 

absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto 

nos §§ 3º e 4º do artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.730, 1979) 

(Vigência)

b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do 

contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insufi ciências 

ativas. (Redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.730, 1979) (Vigência)

Posteriormente, esses requisitos foram alterados a partir de 1º de janeiro 

de 2015, com o advento do art. 30, da Lei n. 12.973/2014, sendo que, com a 

publicação dos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n. 160/2017, provenientes 

da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017, foram adicionados 

também os §§ 4º e 5º ao art. 30, da Lei n. 12.973/2014, classifi cando os 

incentivos e os benefícios fi scais ou fi nanceiro-fi scais relativos ao ICMS como 

“subvenções para investimento”, submetidos a determinadas condicionantes 

para não serem computados na determinação do lucro real, in verbis:

Lei n. 12.973/2014

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou 

redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de 

empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão 

computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva 

de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que 

somente poderá ser utilizada para: (Vigência)

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente 

absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social.

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a 

reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 2º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não 

seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da que está 

prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou 

ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a 

incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes 

de doações ou subvenções governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital 

social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com 

posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a 
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base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões 

decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; 

ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

§ 3º Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou 

lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções 

governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros 

nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos 

períodos subsequentes.

§ 4º Os incentivos e os benefícios fi scais ou fi nanceiro-fi scais relativos ao imposto 

previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos 

Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, 

vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste 

artigo. (Incluído pela Lei Complementar n. 160, de 2017)

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos 

administrativos e judiciais ainda não defi nitivamente julgados. (Incluído pela 

Lei Complementar n. 160, de 2017)

Pois bem, ocorre que o julgamento do tema feito neste Superior Tribunal 

de Justiça partiu de premissas outras que não as postas acima. Considerou-se, 

no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) 

que, acaso incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL tais benefícios e 

incentivos fi scais concedidos para o ICMS, haveria aí uma violação ao Pacto 

Federativo estabelecido na Constituição Federal de 1988. Assim a ementa:

Tributário. Embargos de divergência em recurso especial. Código de 

Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. ICMS. Créditos presumidos concedidos a 

título de incentivo fi scal. Inclusão nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

Inviabilidade. Pretensão fundada em atos infralegais. Interferência da União na 

política fiscal adotada por Estado-Membro. Ofensa ao princípio federativo 

e à segurança jurídica. Base de cálculo. Observância dos elementos que lhes 

são próprios. Relevância de estímulo fi scal outorgado por ente da Federação. 

Aplicação do princípio federativo. ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Inconstitucionalidade assentada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal 

Federal (RE n. 574.706/PR). Axiologia da ratio decidendi aplicável à espécie. Créditos 

presumidos. Pretensão de caracterização como renda ou lucro. Impossibilidade.

I – Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de 

ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
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II – O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no 

fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, 

por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do 

lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já 

o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fi scal, cujos 

valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude 

da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda 

ou serviços, uns dos outros.

III – Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo 

acórdão paradigma, da 2ª Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a 

União retirar, por via oblíqua, o incentivo fi scal que o Estado-membro, no exercício de 

sua competência tributária, outorgou.

IV – Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal 

legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado 

exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade 

coatora nas informações prestadas.

V – O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual 

a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização 

estatal e por ela é condicionada.

VI – Em sua formulação fi scal, revela-se o princípio federativo um autêntico 

sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso 

mesmo, elemento informador primário na solução de confl itos nas relações entre 

a União e os demais entes federados.

VII – A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito 

Federal a competência para instituir o ICMS – e, por consequência, outorgar 

isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei 

complementar.

VIII – A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos 

legais, confi gura instrumento legítimo de política fi scal para materialização da 

autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia 

a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a 

um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às 

prioridades e às necessidades locais coletivas.

IX – A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fi scal estimula 

competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à 

igualdade, pedras de toque da Federação.

X – O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de 

ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos 

no art. 3º da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das 

desigualdades sociais e regionais (inciso III), fi nalidade da desoneração em tela, 

ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos 
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seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1º, III, C.R.).

XI – Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, 

mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da 

atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-

constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o 

princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.

XII – O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo 

Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança 

jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da 

norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada 

imposição fi scal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro 

fi gurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando 

inócua, ou quase, a fi nalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o 

preço fi nal dos produtos que especifi ca, integrantes da cesta básica nacional.

XIII – A base de cálculo do tributo 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.

XIV – Nos termos do art. 4º da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu 

a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e 

Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da 

CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados 

por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de 

crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fi scal na aquisição de 

mercadorias e serviços.

XV – O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, 

assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e 

da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora 

ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino 

fi nal são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda 

mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos 

presumidos outorgados no contexto de incentivo fi scal.

XVI – Embargos de Divergência desprovidos (EREsp 1.517.492/PR, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Rel.(a) p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, 

DJe 01/02/2018)

Desse modo, para o precedente aqui fi rmado e agora aplicado, restou 

irrelevante a discussão a respeito da classifi cação contábil do referido benefício/

incentivo fi scal, se “subvenção para custeio”, “investimento” ou “recomposição 
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de custos”, já que o referido benefício / incentivo fi scal foi excluído do próprio 

conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64.

De ver que a relevância da classifi cação contábil do crédito presumido 

de ICMS posteriormente dada ex lege pelos §§ 4º e 5º do art. 30, da Lei n. 

12.973/2014, em relação ao precedente deste Superior Tribunal de Justiça 

julgado nos EREsp 1.517.492/PR já foi analisada por diversas vezes na Primeira 

Seção, tendo ela concluído pela ausência de refl exos. Assim os julgados que 

enfrentaram o tema:

Tributário. Crédito presumido de ICMS. Bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Inclusão. Impossibilidade. Princípio federativo. Violação. Fato superveniente. LC 

n. 160/2017. Exame. Inviabilidade.

1. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, decidiu pela não 

inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, 

ao fundamento de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fi scal de 

ICMS ofenderia o princípio federativo.

2. Não se admite, no âmbito do recurso especial, a invocação de legislação 

superveniente, pois essa espécie recursal tem causa de pedir vinculada à 

fundamentação adotada no acórdão recorrido e, por isso, não pode ser ampliada 

por fatos supervenientes ao julgamento do órgão judicial a quo.

3. O fato superveniente, no que se refere à LC n. 160/2017, ainda que examinado, 

não ensejaria o acolhimento da tese fazendária, pois a superveniência de lei 

que determina a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de 

investimentos não tem o condão de alterar a conclusão de que a tributação federal 

do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo.

4. Tendo a Primeira Seção se apoiado também no pronunciamento do Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, no regime da repercussão geral (não inclusão 

do ICMS na base de cálculo na contribuição do PIS e da COFINS), não há 

obrigatoriedade de observância do art. 97 da CF/1988, pois, ante a similaridade 

entre as controvérsias julgadas, os fundamentos do precedente obrigatório 

transcendem o tema específi co julgado pelo STF.

5. Agravo interno não provido (AgInt nos EREsp n. 1.671.907/RS, Primeira 

Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27.02.2019. Sucessivos: AgInt nos 

EREsp n. 1.462.237/SC; AgInt nos EREsp n. 1.572.108/SC; AgInt nos EREsp n. 

1.402.204/SC; AgInt nos EREsp n. 1.528.920/SC).

Tributário e Processual Civil. Agravo interno nos embargos de divergência em 

recurso especial. Crédito presumido de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e 

da CSLL. Impossibilidade. EREsp 1.517.492/PR. Fato superveniente. Classifi cação dos 

créditos presumidos de ICMS como subvenções para investimento. Lei Complementar 
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160/2017. Refl exos. Ausência. Indeferimento liminar dos embargos de divergência. 

Incidência da Súmula 168 do STJ. Agravo interno improvido. Aplicação de multa. 

Art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Descabimento.

I. Agravo interno aviado contra decisão que indeferira liminarmente Embargos 

de Divergência interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, ajuizado em 01/11/2013, no 

qual a impetrante, pessoa jurídica optante pela forma de tributação com base no 

lucro real, visa excluir o crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da 

CSLL, bem como declarar o direito à compensação dos valores pagos, a esse título, 

nos últimos cinco anos anteriores à data do ajuizamento do presente mandamus. 

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença concessiva do 

Mandado de Segurança, que, embora tenha sido reformada, pelo Tribunal de 

origem, restou restabelecida, por decisão monocrática de lavra do Ministro 

Sérgio Kukina, confi rmada, pela Primeira Turma do STJ. Interpostos Embargos de 

Divergência, neles a parte ora agravante sustentou que, no acórdão embargado, 

a Primeira Turma do STJ divergiu do posicionamento adotado pela Segunda 

Turma desta Corte, no julgamento do REsp 1.603.082/SC, de relatoria do Ministro 

Herman Benjamin, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da possibilidade 

da inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na 

decisão agravada os Embargos de Divergência foram liminarmente indeferidos, 

o que ensejou a interposição do presente Agravo interno. III. A Primeira Seção 

do STJ, no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. p/ acórdão Ministra Regina 

Helena Costa, DJe de 01/02/2018), fi rmou o entendimento no sentido de que 

não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fi scal 

adotada por Estado-membro, confi gurando ofensa ao princípio federativo e à 

segurança jurídica.

IV. A superveniência da Lei Complementar 160/2017 – cujo art. 9º acrescentou os 

§§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014, qualifi cando o incentivo fi scal estadual como 

subvenção para investimento – não tem o condão de alterar a conclusão, consagrada 

no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR (Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Seção, DJe de 01/02/2018), no sentido de que a tributação federal do crédito 

presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo. Nesse sentido: STJ, 

AgInt nos EREsp 1.462.237/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 

de 21/03/2019; AgInt nos EREsp 1.607.005/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 

Primeira Seção, DJe de 08/05/2019.

V. Quanto às considerações trazidas no presente Agravo interno, concernentes 

aos EREsp 1.210.941/RS, embora a Primeira Seção desta Corte, em 22/05/2019, por 

maioria, tenha dado provimento a tais Embargos de Divergência, para reconhecer 

a possibilidade de inclusão de crédito presumido de IPI na base de cálculo do IRPJ 

e da CSLL (Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, 
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acórdão pendente de publicação), não há similitude fático-jurídica com o tema 

tratado nos presentes autos, pois o fundamento adotado nos EREsp 1.517.492/

SC – no sentido de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fi scal de 

ICMS ofenderia o princípio federativo – não se aplica ao crédito presumido de IPI, 

tributo federal.

VI. Portanto, incide, na espécie, a Súmula 168 do STJ, segundo a qual “não 

cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou 

no mesmo sentido do acórdão embargado”.

VII. Na forma da jurisprudência, “a aplicação da multa prevista no § 4º do 

art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência 

lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação 

do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso 

concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-

se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma 

evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como 

abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada” (STJ, 

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

DJe de 29/08/2016). Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no 

caso em julgamento.

VIII. Agravo interno improvido (AgInt nos EAREsp n. 623.967/PR, Primeira 

Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 12.06.2019. Sucessivos: AgInt 

nos EDv nos EREsp n. 1.400.947/RS; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.577.690/SC; 

AgInt nos EREsp n. 1.585.670/RS; AgInt nos EREsp n. 1.606.998/SC; AgInt nos EDv 

nos EREsp n. 1.627.291/SC; AgInt nos EREsp n. 1.658.096/RS; AgInt nos EDv nos 

EREsp n. 1.658.715/RS).

Considerou-se nos precedentes da Primeira Seção que a não inclusão do 

crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL estabelecida 

no precedente EREsp 1.517.492/PR deriva da constatação de que, porquanto 

referidos créditos foram renunciados pelo Estado em favor do contribuinte 

como instrumento de política de desenvolvimento econômico daquela Unidade 

da Federação, deve sobre eles ser reconhecida a imunidade constitucional 

recíproca do art. 150, VI, a, da CF/88.

Assim, entendo por aplicar ao presente caso as conclusões dos EREsp 

1.517.492/PR no sentido de que o crédito presumido de ICMS não integra a 

base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso especial e, nessa 

parte, nego-lhe provimento.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.724.510-PR (2018/0035773-9)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Eduardo Ruhland

Advogado: Samantha Luciano de Oliveira - SC035679

Interes.: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

EMENTA

Tributário. Imposto de importação. Regime de tributação 

simplifi cada. Remessa postal. Isenção. Limites decorrentes do Decreto-

Lei n. 1.804/1980. Disposição pelo Ministério da Fazenda. Portaria 

MF n. 156/1999 e art. 2º, § 2º, IN/SRF n. 96/1999. Legalidade.

I - Na origem foi impetrado mandado de segurança, tendo como 

objetivo a inexigência da cobrança a título de imposto de importação 

incidente sobre remessa postal internacional de valor inferior à US$ 

100,00 (cem dólares).

II - O inciso II do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980, que 

instituiu o regime de tributação simplifi cada das remessas postais 

internacionais, deixa expresso que nas remessas de valor até cem 

dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, o 

Ministério da Fazenda poderá dispor sobre o estabelecimento de 

isenção, quando os bens são destinados a pessoas físicas.

III - Autorizado pelo diploma acima referido o Ministério da 

Fazenda editou a Portaria MF 156/1999, que isentou de tributos as 

remessas postais de até US$ 50,00 e observou a viabilidade do regime 

de tributação simplifi cada no despacho aduaneiro de importação de 

bens integrantes de remessa postal ou encomenda aérea internacional 

no valor de até U$ 3.000,00, mediante o pagamento do imposto com 

a aplicação de alíquota de 60% (sessenta por cento). Também foi 

editada a Instrução Normativa n. 96/1999, que esclarece a isenção nas 

remessas postais internacionais de valores não superiores a U$ 50,00 

(cinquenta dólares norte americanos).
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IV - Neste panorama as remessas postais internacionais de bem 

de valor superior a U$ 50,00 (cinquenta dólares norte americanos), 

ainda que inferiores a US$ 100,00 (cem dólares norte-americanos) 

se submetem a incidência do imposto de importação a alíquota de 

60% (sessenta por cento). Precedente: REsp 1.732.276/PR, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 26/02/2019.

V - A edição dos referidos atos administrativos não extrapolaram 

os limites da lei, antes a confi rmaram, diante da expressa autorização 

contida no Decreto-Lei n. 1804/1980.

VI - Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 11 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 14.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial interposto 

pela Fazenda Nacional com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição 

Federal.

Na origem, Eduardo Ruhland, impetrou mandado de segurança, com 

valor da causa atribuído em R$ 186,32, tendo como objetivo a inexigência da 

cobrança a título de taxa dos correios e de imposto de importação incidentes 

sobre a remessa postal internacional de valor inferior à US$ 100,00 (cem 

dólares).
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Após sentença que concedeu integralmente a segurança, foi interposta 

apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, sendo afastada a cobrança das exações. O referido acórdão foi assim 

ementado, in verbis:

Tributário e Aduaneiro. Imposto de importação. Isenção. Remessa postal. 

Portaria MF n. 156/99 e IN SRF 96/99. Ilegalidade.

1. Conforme disposto no Decreto-Lei n. 1.804/80, art. 2º, II, as remessas de até 

US$ 100,00 (cem dólares), quando destinadas a pessoas físicas, são isentas do 

Imposto de Importação.

2. A Portaria MF 156/99 e a IN 096/99, ao exigir que o remetente e o destinatário 

sejam pessoas físicas, restringiram o disposto no Decreto-Lei n. 1.804/80.

3. Não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, 

ainda que normativo (portaria), extrapolar os limites claramente estabelecidos 

em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade.

Os embargos de declaração interpostos foram improvidos.

Contra a decisão cuja ementa se encontra acima transcrita, a Fazenda 

Nacional interpôs o presente recurso especial, apontando violação ao art. 

1.022 do CPC/2015, alegando, em síntese, que o Tribunal a quo não apreciou 

adequadamente a questão sob a ótica do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980.

Adiante, indica ofensa ao art. 111 do CTN, tendo em vista que o Tribunal 

a quo teria desconsiderado a necessidade de interpretar a questão restritivamente, 

por se tratar de isenção.

Também sinalizou o malferimento do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.804/1980, 

a partir da Portaria MF 156/99 e IN 096/99, sustentando, em resumo, que a 

isenção do imposto de importação nas remessas internacionais para pessoas 

físicas somente se faz impositivo para as remessas de valor não superior a 

U$ 50,00 (cinquenta dólares) e, a partir desse valor, até US$ 100,00 (cem 

dólares), cabe ao Ministério da Fazenda dispor, o que foi feito com a edição dos 

regramentos suso mencionados.

Parecer do Ministério Público pela legalidade da cobrança do Imposto de 

Importação nas remessas internacionais de valor superior a US$ 50 (cinquenta 

dólares).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): A presente questão diz respeito 

à regra de isenção tributária nas remessas internacionais para pessoas físicas.

Foi impetrado mandado de segurança para que o contribuinte, pessoa física, 

não fosse cobrado pelo imposto de importação sobre remessa internacional 

relativa à compra de suplemento alimentar, no valor de US$ 57,90 (cinquenta e 

sete dólares e noventa cents).

O Tribunal a quo, ao decidir favoravelmente ao contribuinte, entendeu que 

a regra prevista no Decreto-Lei n. 1.804/1980, estabelece que as remessas de até 

cem dólares são isentas do referido tributo quando destinados a pessoas físicas.

Não obstante a tal entendimento, da dicção do referido Decreto-Lei, que 

instituiu o regime de tributação simplifi cada das remessas postais internacionais, 

remanesce patente que o estabelecimento da isenção sobre as remessas de 

valor de até cem dólares norte americanos, ou o equivalente em outras moedas, 

quando destinados a pessoas físicas, fi caria a ser disposto pelo Ministério da 

Fazenda.

No ponto assim está plasmado o diploma legal entelado:

Decreto-Lei n. 1.804/1980.

Art. 2º - O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 

1º deste decreto-Lei, estabelecerá a classifi cação genérica e fi xará as alíquotas 

especiais a que se refere o § 2º do art. 1º, bem como poderá:

II - dispor sobre a isenção do imposto sobre a importação dos bens contidos 

em remessas de valor de até cem dólares norte americanos, ou o equivalente em 

outras moedas, quando destinados a pessoas físicas.

Com supedâneo no encimado dispositivo o Ministério da Fazenda editou 

a Portaria MF 156/1999, que isentou de tributos as remessas postais de até US$ 

50,00, desde que remetente e o destinatário sejam pessoas físicas e observou 

a viabilidade do regime de tributação simplifi cada no despacho aduaneiro 

de importação de bens integrantes de remessa postal ou encomenda aérea 

internacional no valor de até U$ 3.000,00, mediante o pagamento do imposto 

com a aplicação de alíquota de 60% (sessenta por cento).

Também foi editada a Instrução Normativa n. 96/1999, que esclarece a 

isenção nas remessas postais internacionais de valores não superiores a U$ 50,00 

(cinquenta dólares norte americanos).
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Neste panorama as remessas postais internacionais de bem de valor 

superior a U$ 50,00 (cinquenta dólares norte americanos), ainda que inferiores 

a US$ 100,00 (cem dólares norte-americanos) se submetem a incidência do 

imposto de importação a alíquota de 60% (sessenta por cento).

Observe-se que a edição dos atos administrativos não extrapolaram os 

limites da lei, antes a confi rmaram, porquanto o Decreto-Lei n. 1.804/1980, no 

seu art. 2º, II, expressamente autorizou o Ministério da Fazenda a regulamentar 

a aplicação do regime de isenção simplifi cada nos limites ali estabelecidos.

A referida questão já foi analisada no âmbito da Segunda Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça, conforme se afere do precedente cuja ementa 

segue transcrita abaixo:

Recurso interposto na vigência do CPC/2015. Enunciado Administrativo n. 3. 

Processual Civil. Tributário. Ausência de violação ao art. 1.022, CPC/2015. Imposto 

de importação. Regime de tributação simplifi cada. Isenção. Remessa postal. Art. 

1º, § 2º, Portaria MF n. 156/99 e art. 2º, § 2º, IN/SRF n. 96/99. Legalidade perante os 

arts. 1º, § 4º e 2º, II, do Decreto-Lei n. 1.804/1980.

1. Devidamente prequestionados os dispositivos legais tidos por violados, 

ausente a alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015.

2. A isenção disposta no art. 2º, II, do Decreto-Lei n. 1.804/80, se trata de uma 

faculdade concedida ao Ministério da Fazenda que pode ou não ser exercida, 

desde que limitada ao valor máximo da remessa de US$ 100 (cem dólares 

americanos - uso da preposição “até”) e que a destinação do bem seja para pessoa 

física (pessoa jurídica não pode gozar da isenção). Essas regras, associadas ao 

comando geral que permite ao Ministério da Fazenda estabelecer os requisitos e 

condições para a aplicação da alíquotas (art. 1º, § 4º, do Decreto-Lei n. 1.804/80), 

permitem concluir que o valor máximo da remessa para o gozo da isenção o pode 

ser fi xado em patamar inferior ao teto de US$ 100 (cem dólares americanos), v.g. 

US$ 50 (ciquenta dólares norte-americanos), e que podem ser criadas outras 

condições não vedadas (desde que razoáveis) para o gozo da isenção como, por 

exemplo, a condição de que sejam remetidas por pessoas físicas.

3. Nessa linha é que foi publicada a Portaria MF n. 156, de 24 de junho de 

1999, onde o Ministério da Fazenda, no uso da competência que lhe foi atribuída, 

estabeleceu a isenção do Imposto de Importação para os bens que integrem 

remessa postal internacional no valor de até US$ 50 (cinquenta dólares dos 

Estados Unidos da América), desde que o remetente e o destinatário sejam 

pessoas físicas.

4. O art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa SRF n. 96, de 4 de agosto de 1999, ao 

estabelecer que “os bens que integrem remessa postal internacional de valor não 

superior a US$ 50.00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) serão 
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desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente 

e o destinatário sejam pessoas físicas” apenas repetiu o comando descrito no art. 

1º, § 2º, da Portaria MF n. 156/99, que já estava autorizado pelo art. 1º, § 4º e pelo 

art. 2º, II, ambos do Decreto-Lei n. 1.804/80.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.732.276/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Tais as razões expendidas, dou provimento ao recurso especial para julgar 

improcedente o mandado de segurança, mantendo a cobrança da exação.

É o voto.



Segunda Seção





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.372.785-SP (2013/0064617-6)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Embargante: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo

Advogados: Luis Gustavo Pollini e outro(s) - SP159134

Marcel Brasil de Souza Moura e outro(s) - SP254103

Fernanda Gomes - SP294455

Denys Grasso Potgman e outro(s) - SP261308

Embargado: Aparecida Zoraide Rombaldi Malheiros

Advogado: Armando Vicente Mesquita Char e outro(s) - SP172682

EMENTA

Embargos de divergência. Recurso especial. Seguro de vida em 

grupo. Contrato temporário. Regime fi nanceiro de repartição simples. 

Apólice renovada por longo período. Cláusula de não renovação. 

Ausência de abusividade. Dissonância de entendimentos verifi cada.

1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade 

de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer 

dos contratantes, desde que haja prévia notifi cação da outra parte.

2. Segundo as premissas que prevaleceram no julgamento do 

REsp 880.605/RN, relator para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, 

reiteradas no julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro 

de vida coletivo é, por natureza, temporário. Tal conclusão decorre da 

circunstância de que seu regime fi nanceiro é o de repartição simples. 

Os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo da vigência 

do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele 

período. Não se trata de contrato de capitalização. Findo o prazo do 

contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há 

reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há 

direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora e 

nem à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura 

do risco no período delimitado no contrato.

3. Embargos de divergência providos.
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ACÓRDÃO

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado da Sra. Ministra 

Nancy Andrighi acompanhando a Sra. Ministra Relatora, a Segunda Seção, 

por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de divergência para 

julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do voto 

da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, 

Nancy Andrighi (voto-vista), Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com 

a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino.

Brasília (DF), 08 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 16.5.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de embargos de divergência 

opostos por Companhia de Seguros do Estado de São Paulo contra acórdão 

proferido pela Terceira Turma desta Corte, da relatoria do Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, assim ementado (fl . 1.274 e-STJ):

Agravo regimental no recurso especial. Ofensa ao art. 535 do CPC não 

configurada. Dissídio jurisprudencial. Aplicação do óbice da Súmula 13/STJ. 

Seguro de vida em grupo. Renovação ininterrupta por mais de trinta anos. 

Denúncia imotivada do contrato. Negócio jurídico relacional. Violação à diretriz 

da eticidade. Pedido de indenização. Procedência.

1. A Colenda Segunda Seção desta Corte Superior, quando do julgamento 

do REsp 1.073.595/MG, reconheceu que o seguro de vida que vem sendo 

renovado, ininterruptamente, por mais de trinta anos, não poderá ser unilateral e 

desmotivadamente resilido.

2. Agravo regimental desprovido.

Sustenta o embargante a divergência jurisprudencial entre o acórdão 

embargado e o paradigma cuja ementa encontra-se assim redigida:
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Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso 

especial. Seguro de vida em grupo. Renovação. Não obrigatoriedade. Autonomia 

das partes. Não abusividade. Não provimento.

1. Pacificada na 2ª Seção deste Tribunal orientação no sentido de que a 

prerrogativa de não renovação dos contratos de seguro de grupo, concedida 

a ambas as partes contratantes, não confi gura procedimento abusivo, sendo 

decorrente da própria natureza do contrato.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 634.582/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 

24/3/2015, DJe 10/4/2015)

A controvérsia se resume, basicamente, à abusividade ou não da cláusula 

contratual que prevê a não renovação da apólice de seguro de vida em grupo no 

advento do termo, ainda que tenha sido renovado por longos anos.

Regularmente intimada, a parte embargada pugnou pelo não provimento 

do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Conheço dos embargos, 

por reputar devidamente confi gurada a divergência entre o acórdão embargado 

e o acórdão paradigma.

Com efeito, em ambos os casos se cuidou do direito da seguradora de, 

após prévia notifi cação, exercer a prerrogativa, prevista em favor de ambos 

os contratantes, de não renovar contrato de seguro de vida em grupo 

após o respectivo termo de vigência. No acórdão embargado, foi adotado 

o entendimento de que se cuida de contrato cativo, não sendo possível à 

seguradora, após sucessivas prorrogações por longo período, deixar de renovar 

o contrato. No acórdão paradigma, ao revés, se considerou que o direito a não 

renovar o contrato, após o seu termo, é inerente à própria natureza temporária 

do contrato de seguro coletivo.

Transcrevo do acórdão embargado (fl s. 303/308 e-STJ):

Quanto ao mérito, não há dúvidas de que o contrato de que se cuida é 

legítimo contrato cativo, como o denomina Cláudia Lima Marques. Foram mais 

de 30 anos de automáticas renovações, consoante cristalizou o voto vencido do 

acórdão recorrido, analisando os fatos e provas coligidas.
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Ao aproximar-se da fase da vida dos segurados em que o índice de sinistralidade 

se implementa, entendeu por bem, a seguradora, deixar de renovar o seguro sem que 

motivo razoável apresentasse.

A especial natureza jurídica do negócio entretido entre os ora litigantes, bem 

tratou a e. Min. Nancy Andrighi, quando do julgamento do REsp 1.073.595.

Sua excelência, àquela assentada, com a autoridade que lhe é própria na matéria, 

ponderou:

Nesses contratos, para além das cláusulas e disposições expressamente 

convencionadas pelas partes e introduzidas no instrumento contratual, 

também é fundamental reconhecer a existência de deveres anexos, que não se 

encontram expressamente previstos mas que igualmente vinculam as partes e 

devem ser observados. Trata-se da necessidade de observância dos postulados 

da cooperação, solidariedade, boa-fé objetiva e proteção da confi ança, que 

deve estar presente, não apenas durante período de desenvolvimento da 

relação contratual, mas também na fase pré-contratual e após a rescisão da 

avença. A proteção especial que deve ser conferida aos contratos relacionais 

nasce da percepção de que eles “vinculam o consumidor de tal forma que, 

ao longo dos anos de duração da relação contratual complexa, torna-se este 

cliente cativo daquele fornecedor ou cadeia de fornecedores, tornando-se 

dependente mesmo da manutenção daquela relação contratual ou tendo 

frustradas todas as suas expectativas. Em outras palavras, para manter o 

vínculo com o fornecedor aceitará facilmente qualquer nova imposição por 

este desejada” (fl s. 102/3).

Não se olvida que o contrato é de seguro de vida em grupo, consoante 

previsto na lei e na apólice.

Não se deslembre, no entanto, que o art. 796 do CCB, inserido no capítulo do 

seguro de pessoa, ao tratar do seguro de vida, adverte que a temporariedade é 

do prêmio e não, por excelência, do seguro.

Assim, professou o legislador: “O prêmio, no seguro de vida, será conveniado 

por prazo limitado, ou por toda a vida do segurado.”

A interpretação que daí desponta não é outra senão a de que o contrato de 

seguro de vida será levado a efeito durante a vida do segurado; os prêmios, 

entretanto, especialmente em face do valor da indenização contratada, é 

que poderão ser cobrados no curso de toda a vida do segurado ou apenas 

temporariamente.

A alegação da temporariedade do contrato, assim, não impressiona.

É escorreito reconhecer que o contrato de seguro de vida está a resguardar o 

segurado enquanto vigente o acordo caso sobrevenha lesão a legítimo interesse.
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O risco à vida do segurado, no desenvolvimento dessa relação negocial, esteve 

efetivamente coberto, consoante reconheceu o acórdão recorrido, isto no interregno 

de mais de 30 anos.

No entanto, essa premissa não pode ser tida como justifi cativa apta a, em contrato 

em que o segurado por mais de três décadas preservou, para si e para os demais 

integrantes deste mesmo grupo, o equilíbrio fi nanceiro do negócio, denegar-se ao 

segurado a segurança que o acordo lhe proporcionava no momento mais delicado da 

relação que celebrara, especialmente pelas parcas chances de um reinício de relação 

contratual, com o mesmo objeto, em face dos altos valores que seriam exigidos, sem 

que compensação material a ele seja garantida.

Quando da oferta ao público em geral, a seguradora, em se tratando de contrato 

de seguro, está a vender, certamente, garantia durante o desenvolvimento do 

contrato.

O objeto negociado é, especialmente, a segurança e a tranquilidade.

No caso do seguro de vida, vende-se a segurança de que, passados vários anos do 

momento da contratação - já que por natureza as pessoas normalmente acreditam 

que seu passamento se dará para além da expectativa de vida - seus benefi ciários, no 

mais das vezes os fi lhos, serão aquinhoados com o valor da indenização, suavizando-

lhes os anos que se seguirão, sem aquele que os aquinhoou.

Aliás, a própria doutrina especializada identifica que a contratação do 

seguro de vida substituíra com vantagem a poupança que, por anos o indivíduo 

fazia crescer, para que, quando de sua morte, o futuro dos seus fi lhos ou de 

pessoas que lhe fossem caras, estivesse, de alguma forma, amparado.

Pedro Alvim (na obra: O Seguro e o Novo Código Civil, ed. Forense, 2007) assim 

refere, ao tratar do seguro de vida:

36.1. (...) Outra modalidade mais difundida é a do seguro de vida para 

pagamento após a morte do segurado. O segurador recebe o prêmio e assume 

a obrigação de efetuar o pagamento da soma estipulada, após a morte do 

segurado a um terceiro. Esse tipo de seguro substitui com vantagem os velhos 

processos de poupança. Antigamente, a pessoa entesourava suas reservas ou 

aplicava em atividades rendosas aquilo que podia economizar. Hoje se faz o 

seguro de vida, processo moderno de amenizar os efeitos econômicos da morte 

de quem aspira o bem-estar dos seus. Embora todos nós só acreditamos morrer 

depois de velhos, a verdade é que muitos desaparecem prematuramente. 

Em qualquer das hipóteses, o seguro satisfaz os desígnios do segurado; é 

uma forma de previdência que não depende do tempo para constituir-se, 

como acontece com os outros processos. Desde o momento da celebração do 

contrato, está garantida a situação dos benefi ciários.

Passado longo período de tempo, o direito de se ver garantido desde o 

momento da contratação agrega-se do direito a permanecer segurado, em assim 
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o querendo, até o momento do seu passamento, amealhando com o passar dos 

anos a legítima expectativa de estar ainda coberto quando do alcance de idade 

avançada - quando o índice de sinistralidade é inegavelmente maior - momento em 

que o estado de intranquilidade e insegurança se implementa sobremaneira.

(...)

Comungo do entendimento de que, no curso de mais de trinta anos de 

renovações contratuais, incide o que se denomina como supressio, pelo 

qual, presente a mais lídima boa-fé do segurado, afasta-se do contrato a 

possibilidade de o segurador proceder à sua não renovação sem que 

motivo plausível seja alegado. Ou, no caso de a parte não mais pretender 

a manutenção do seguro, limitando-se a pleitear a devolução dos prêmios 

pagos, permite-se a extinção do negócio, reconhecendo-se o direito a uma 

indenização ao segurado.

Nesta Corte Superior, o e. Min. Luis Felipe Salomão, no paradigmático 

acórdão da Colenda Segunda Seção, REsp 1.073.595/MG, relatado pela e. Min. 

Nancy Andrighi, em que se discutiu a questão da não renovação injustifi cada 

de contrato de seguro de vida tonalizado como cativo, buscando resguardar 

o direito de o segurado ver-se indenizado pelo ilícito perpetrado pela 

seguradora, apresentou, como alternativa, a devolução da reserva formada 

pela participação do segurado cujo contrato deixou de ser renovado.

Penso, com a devida vênia, que deve prevalecer a orientação do acórdão 

paradigma, assentada na temporariedade do contrato de seguro coletivo, o que 

enseja a ambos os contratantes a prerrogativa de deixar de renová-lo após o fi m 

de sua vigência, não sendo relevante o número de renovações pretéritas.

Recordo que o acórdão paradigma teve por base o entendimento fi rmado 

por essa Segunda Seção, a propósito de contrato coletivo de seguro de vida, no 

REsp 880.605/RN, posteriormente ao julgamento do REsp 1.073.595/MG 

invocado pelo acórdão embargado.

Confi ra-se a ementa do referido julgado:

Recurso especial. Contrato de seguro de vida em grupo. Rescisão unilateral. 

Legalidade. Possibilidade decorrente da própria natureza do contrato sub judice. 

Mutualismo (diluição do risco individual no risco coletivo) e temporariedade. 

Observância. Necessidade. Abusividade. Inexistência. Recurso especial improvido.

I - De plano, assinala-se que a tese jurídica encampada por esta colenda Segunda 

Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.073.595/MG, Relatado 

pela Ministra Nancy Andrighi, DJe 29/04/2011, não se aplica ao caso dos autos, 

notadamente porque possuem bases fáticas distintas. Na hipótese dos autos, 

diversamente, a cláusula que permite a não renovação contratual de ambas as partes 
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contratantes encontra-se inserida em contrato de seguro de vida em grupo, que 

possui concepção distinta dos seguros individuais. In casu, não se pode descurar, 

também, que o vínculo contratual estabelecido entre as partes (de dez anos) 

perdurou interregno substancialmente inferior àquele tratado anteriormente 

pela Segunda Seção, de trinta anos;

II - Em se tratando, pois, de contrato por prazo determinado, a obrigação da 

Seguradora, consistente na assunção dos riscos predeterminados, restringe-se ao 

período contratado, tão-somente.

Na hipótese de concretização do risco, durante o período contratado, 

a Seguradora, por consectário lógico, é responsável, ainda, pelo pagamento da 

respectiva cobertura. Em contrapartida, a não implementação do risco (ou seja, a não 

concretização do perigo - evento futuro, incerto e alheio à vontade das partes) não 

denota, por parte da Seguradora, qualquer inadimplemento contratual, tampouco 

confere ao segurado o direito de reaver os valores pagos ou percentual destes, ou 

mesmo de manter o vínculo contratual. Sobressai, assim, do contrato em tela, dois 

aspectos relevantes, quais sejam, o do mutualismo das obrigações (diluição do risco 

individual no risco coletivo) e o da temporariedade contratual;

III - A temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre justamente 

da necessidade de, periodicamente, aferir-se, por meio dos correlatos cálculos 

atuarias, a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelas arrecadações 

dos segurados, nas bases contratadas, para o efeito de resguardar, no período 

subseqüente, os interesses da coletividade segurada. Tal regramento provém, 

assim, da constatação de que esta espécie contratual, de cunho coletivo, para 

atingir sua fi nalidade, deve ser continuamente revisada (adequação atuarial), 

porquanto os riscos predeterminados a que os interesses segurados estão 

submetidos são, por natureza, dinâmicos.

IV - Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à Seguradora sopesar se 

a contratação do seguro de vida deverá seguir nas mesmas bases pactuadas, se 

deverá ser reajustada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar 

os interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal proceder, em si, 

não encerra qualquer abusividade ou indevida potestatividade por parte da 

Seguradora;

V - Não se descura, por óbvio, da possibilidade de, eventualmente, o contrato de 

seguro de vida ser vitalício, entretanto, se assim vier a dispor as partes contratantes, 

é certo que as bases contratuais e especialmente, os cálculos atuariais deverão 

observar regime fi nanceiro próprio. Ademais, o seguro de vida vitalício, ainda que 

expressa e excepcionalmente possa ser assim contratado, somente comporta a 

forma individual, nunca a modalidade em grupo. Na verdade, justamente sob o 

enfoque do regime fi nanceiro que os seguros de vida deverão observar é que reside 

a necessidade de se conferir tratamento distinto para o seguro de vida em grupo 

daquele dispensado aos seguros individuais que podem, eventualmente, ser vitalício;
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VI - Não se concebe que o exercício, por qualquer dos contratantes, de um direito 

(consistente na não renovação do contrato), inerente à própria natureza do contrato 

de seguro de vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, ao mesmo tempo, 

encerrar abusividade sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, 

inobservância da boa-fé objetiva, fundada, tão-somente, no fato de o contrato 

entabulado entre as partes ter tido vigência pelo período de dez anos. Não se pode 

simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar abusivo todo e qualquer 

comportamento contratual que supostamente seja contrário ao interesse do 

consumidor, notadamente se o proceder encontra respaldo na lei de regência. 

Diz-se, supostamente, porque, em se tratando de um contrato de viés coletivo, 

ao se conferir uma interpretação que torne viável a consecução do seguro pela 

Seguradora, benefi cia-se, ao fi nal, não apenas o segurado, mas a coletividade de 

segurados;

VII - No contrato entabulado entre as partes, encontra-se inserta a cláusula 

contratual que expressamente viabiliza, por ambas as partes, a possibilidade de 

não renovar a apólice de seguro contratada. Tal faculdade, repisa-se, decorre da 

própria lei de regência. Desta feita, levando-se em conta tais circunstâncias de caráter 

eminentemente objetivo, tem-se que a duração do contrato, seja ela qual for, não tem 

o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto à pretendida renovação. 

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a relação contratual perdurou por 

apenas dez anos, tempo que se revela demasiadamente exíguo para vincular a 

Seguradora eternamente a prestar cobertura aos riscos contratados.

Aliás, a conseqüência inexorável da determinação de obrigar a Seguradora a 

manter-se vinculada eternamente a alguns segurados é tornar sua prestação, mais 

cedo ou mais tarde, inexeqüível, em detrimento da coletividade de segurados;

VII - Recurso Especial improvido.

(REsp 880.605/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe 17/9/2012)

A tese consagrada no REsp 880.605/RN foi recentemente reafi rmada por 

essa Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.569.627/RS, cuja 

ementa, de minha lavra, transcrevo:

Civil. Contrato de seguro de vida. Incidência do CDC não afasta a aplicação de 

normas específi cas. Código Civil e regulamentação pela SUSEP. Contrato de seguro 

de vida em grupo. Caráter temporário. Ausência de formação de reserva matemática. 

Sistema fi nanceiro de repartição simples. Cláusula de não renovação. Ausência de 

abusividade. Recurso especial provido.

1 - A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

880.605/RN (DJe 17/9/2012), fi rmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula 

contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de 
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vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notifi cação 

da outra parte.

2 - À exceção dos contratos de seguro de vida individuais, contratados em 

caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a formação de reserva matemática de 

benefícios a conceder, as demais modalidades são geridas sob o regime fi nanceiro de 

repartição simples, de modo que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao 

longo do período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros 

ocorridos naquele período. Dessa forma, não há que se falar em reserva matemática 

vinculada a cada participante e, portanto, em direito à renovação da apólice sem 

a concordância da seguradora, tampouco à restituição dos prêmios pagos em 

contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato.

3 - A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando faculdade conferida 

a ambas as partes do contrato, mediante prévia notificação, independe de 

comprovação do desequilíbrio atuarial-fi nanceiro, constituindo verdadeiro direito 

potestativo.

4 - Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1.569.627/RS, de minha relatoria, DJe 2/4/2018)

Reproduzo abaixo trecho do meu voto no citado recurso:

Concluo, pois, que apenas nos contratos individuais, desde que vitalícios ou 

plurianuais, há a formação de provisão matemática de benefícios a conceder, 

calculada atuariamente no início do contrato, a qual possibilita a manutenção 

nivelada do prêmio, que permanece inalterado mesmo com o envelhecimento do 

segurado e o aumento do risco. Por outro lado, em caso de resolução do contrato 

no curso de sua vigência, cabe a restituição da reserva já formada aplicando-se a 

regra estabelecida no art. 796, parágrafo único, do CC/2002, de modo a evitar o 

enriquecimento sem causa do segurador.

Nos contratos de seguro coletivos, de vigência transitória, por natureza, o regime 

fi nanceiro é o de repartição simples. Os prêmios arrecadados do grupo de segurados 

ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros 

ocorridos naquele período. Não se trata de contrato de capitalização. Findo o prazo 

do contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva 

matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há direito à renovação da 

apólice sem a concordância da seguradora e nem à restituição dos prêmios pagos em 

contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato.

Assim, mesmo que o segurado tenha se mantido vinculado à apólice coletiva por 

décadas, não se formou uma poupança, pecúlio ou plano de previdência, que lhe 

garantiria, ou a seus benefi ciários, segurança na velhice. Suas contribuições (prêmio), 

ano a ano, esgotaram-se na cobertura dos sinistros do grupo no período, realizadas, 

como já enfatizado, pelo sistema de repartição simples.
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Se não houve o sinistro, nem por isso tem direito à devolução dos prêmios pagos 

como contraprestação pela cobertura no período de vigência da apólice, ou à sua 

renovação, nas mesmas bases, sem a reavaliação dos riscos e do prêmio.

No caso em exame, é incontroverso que se trata de seguro de vida em grupo 

e, portanto, não existe reserva ou provisão matemática de benefícios a conceder, 

caraterística exclusiva de contratos de seguro de vida individuais vitalícios, como 

acima demonstrado, motivo pelo qual não há como ser determinada a continuidade 

indefi nida do contrato, sem majoração alguma no valor dos prêmios, como pretende 

a recorrida.

Ademais, o autor da ação em momento algum questionou o desequilíbrio 

atuarial no contrato, argumento invocado pela seguradora ao comunicar que não 

seria ele renovado e oferecer novo produto. As instâncias de origem, por sua vez, 

limitaram-se a examinar o tema submetido à apreciação judicial exclusivamente 

com base nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e 

concluíram pela impossibilidade de não renovação de contrato de seguro de vida 

em grupo, posicionamento, como visto, contrário à natureza e regência legal do 

contrato de seguro, conforme orientação da Segunda Seção no julgamento do 

REsp 880.605/RN, no qual também foi afastada a possibilidade de o longo prazo 

de duração do contrato justifi car a renovação perpétua da apólice.

Com efeito, as seguintes passagens do voto condutor proferido pelo Ministro 

Massami Uyeda demonstram que, nesse precedente, a Segunda Seção concluiu 

que o CDC não serve de amparo à pretensão de renovação por prazo indefi nido 

de contrato de seguro de vida em grupo, confi ra-se:

(...)

Observo que, a despeito da evidente aplicação CDC aos contratos de seguro 

de vida, compartilho da preocupação do Ministro Massami Uyeda quanto ao 

caráter protetivo dessa legislação não autorizar a conclusão de abusividade de 

toda e qualquer cláusula contratual que, na interpretação do próprio consumidor, 

contrarie os seus interesses ou que o negócio não se realizou na forma por ele 

idealizada. Assim, deve ser afastado caráter abusivo quando demonstrado que 

a regra prevista no contrato atende às normas da legislação civil, como ocorre 

no caso em exame, no qual a seguradora limitou-se a exercer o direito de não 

renovar contrato de seguro de vida em grupo fi rmado por prazo determinado, 

nos termos autorizados pelo art. 796 do CC/2002 e assegurado a ambas as partes 

em cláusula contratual.

A esse respeito, são pertinentes os seguintes argumentos de Humberto 

Theodoro Jr, ao abordar especifi camente a questão da não renovação de seguro 

de vida em grupo tendo em vista a aplicação do CDC a essa espécie de contrato:

(...)

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422) visa a manter 

a relação de lealdade e confiança entre os contratantes, razão pela deve ser 

observado por ambas as partes.
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Findo que o prazo de vigência delimitado na apólice, não há direito à 

renovação respectiva, bastando a notifi cação tempestiva ao segurado de que 

a apólice não será renovada pela seguradora, sem necessidade, data maxima 

vênia, de demonstração em juízo do desequilíbrio atuarial como condição para 

a não renovação do contrato seguro de vida em grupo, ressalva feita no voto 

do Ministro Massami Uyeda, em obséquio aos fundamentos do voto do relator 

originário, mas que não segue a linha teórica adotada para a defi nição do seguro 

em grupo.

Com efeito, após o término do prazo de vigência da apólice, os prêmios 

arrecadados serviram para pagamento dos sinistros no período e para remunerar 

a seguradora, pelo sistema de repartição simples. Em relação àqueles que não 

sofreram sinistro, receberam, todavia, a prestação contratada, a saber, tiveram 

o risco coberto no período delimitado no contrato. Não havendo no seguro em 

grupo formação de reserva matemática acumulada para cobertura de risco em 

períodos subsequentes, nada mais têm as partes a demandar uma em relação a 

outra em relação à apólice fi nda, sendo a elas possibilitado renovar o seguro por 

um novo período, caso ambas assim o desejem.

Notifi cado o segurado da não intenção da seguradora de renovar a vigência 

da apólice - ou exercido o mesmo direito pelo segurado - fi ndo está o contrato, 

sem necessidade alguma de demonstração de que a renovação não seria 

fi nanceiramente viável.

A corroborar esse entendimento, anoto que o § 2º do art. 801 do CC/2002, 

ao exigir a concordância de três quartos dos integrantes do grupo para a 

modifi cação da apólice, refere-se expressamente aos contratos em vigor, e não 

aos que deixaram de ser renovados após espirados os respectivos prazos de 

vigência.

Com efeito, o referido dispositivo tem o seguinte teor:

§ 2º A modifi cação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa 

de segurados que representem três quartos do grupo.

A regra foi objeto de debate na IV Jornada de Direito Civil realizada pelo Centro 

de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, na qual foi aprovado o 

Enunciado 801 com seguinte redação:

No seguro em grupo de pessoas, exige-se o quórum qualificado de 

3/4 do grupo, previsto no § 2º do art. 801 do Código Civil, apenas quanto 

se trata de criar cláusulas que imponham novos ônus ou deveres aos 

participantes da apólice.

Essa ementa evidencia a interpretação de que o dispositivo legal destina-se a 

solucionar desequilíbrios atuariais detectados durante o período de vigência do 
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contrato, sendo esta a única hipótese em que se pode falar em “participantes da 

apólice”, os quais, para anuírem com modifi cação que importe em novos ônus ou 

deveres, devem estar cientes da situação fi nanceira do grupo, a ser demonstrada 

pela seguradora.

Destaco, a propósito, a seguinte passagem da “Justifi cativa” do enunciado 801, 

da qual extraio a conclusão que, diante da constatação de desequilíbrio atuarial 

do contrato, as seguradoras, em regra, optam pela não renovação da apólice após 

o encerramento de seu prazo de vigência, precisamente em razão da difi culdade 

em obter a aprovação do quórum qualifi cado exigido pela norma legal:

(...)

Dessa forma, penso que, caso não haja aprovação de três quartos dos 

participantes para alterações que representem novas obrigações para os 

segurados, durante o prazo de vigência do contrato, poderá a seguradora postular 

em juízo a sua rescisão alegando alteração nas bases financeiras da avença, 

cabendo-lhe, neste caso, demonstrar o desequilíbrio atuarial do contrato.

Ressalto, de outra parte, que estender a obrigação de a seguradora comprovar 

a instabilidade atuarial de contrato com prazo já expirado, criando, pois, condição 

para a não renovação da avença, prerrogativa esta assegurada a ambas as partes 

contratantes e que não configura procedimento abusivo, como demostrado 

ao longo desse voto, fere a regra da defi nição temporal do seguro pactuada na 

apólice, a qual é elemento essencial para a defi nição do prêmio (Código Civil, 

art. 760), bem como os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de 

contratar.

Diante disso, reafirmo o entendimento que externei no voto que proferi 

no REsp 880.605/RN no sentido de que a natureza dos contratos de seguro de 

vida em grupo ou mesmo os individuais que não sejam vitalícios ou plurianuais 

autoriza a não renovação, sendo certo que são eles destinados à cobertura de 

sinistro pela seguradora, mediante o pagamento do prêmio pelo segurado, no 

período de vigência da apólice e não à constituição de poupança ou plano de 

previdência privada.

Acrescento que negar a possibilidade de não renovação desses contratos, 

com a manutenção dos prêmios originariamente fi xados, signifi ca admitir que 

todos eles devem se tornar defi nitivos (perpétuos), procedimento incompatível 

com o regime de repartição simples ao qual estão eles submetidos, tornando 

inócuos, ademais, os prazos de vigência neles estabelecidos (CC/2002, art. 796), 

determinação que a médio e longo prazos irá onerar a todo o conjunto de 

segurados, sendo evidente o aumento do risco do sinistro com o implemento da 

idade.

Nesse sentido, são apropriadas as advertência do Ministro João Otávio de 

Noronha, no voto proferido no já citado REsp 1.073.595/MG, com as seguintes 

palavras:

(...)
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Assim, uma vez reconhecida a legalidade da cláusula de não renovação do 

seguro de vida em grupo, a qual é faculdade conferida a ambas as partes do 

contrato, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese: segundo os fundamentos que prevaleceram no acórdão 

tomado do julgamento do REsp 880.605/RN, reiterados na oportunidade do 

julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida coletivo, por 

maior que tenha sido o número de renovações havidas, é temporário, não se 

podendo exigir a sua renovação perpétua, ou a restituição dos prêmios pagos 

durante a respectiva vigência. A propósito, consta do item VII da ementa do 

REsp 880.605/RN, fundamento do acórdão paradigma: “tem-se que a duração 

do contrato, seja ela qual for, não tem o condão de criar legítima expectativa aos 

segurados quanto à pretendida renovação.”

Diversamente do entendimento esposado pelo acórdão paradigma, o 

contrato de seguro de vida coletivo não pode ser considerado contrato cativo, 

dada a temporariedade inerente à sua natureza, notadamente o sistema de 

repartição simples que o caracteriza.

Findo o prazo contratual, não ocorrido o sinistro, os prêmios vertidos 

serviram à cobertura do risco garantido no período esgotado. Não há reserva 

matemática individual a ser restituída ao ex-segurado ou que dê suporte à 

manutenção cativa da cobertura do risco até a inevitável morte do ex-titular, em 

dia incerto, o que diferencia o contrato de seguro de vida coletivo dos contratos 

de poupança e outras formas de aplicação fi nanceira, nos quais os recursos 

investidos são capitalizados em proveito do investidor.

Em face do exposto, dou provimento aos embargos de divergência para 

julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do previsto pelo artigo 85, § 2º, I a IV, do atual Código de Processo Civil, ônus 

esses suspensos em caso de deferimento dos benefícios da Justiça gratuita.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de embargos de divergência 

em recurso especial interposto por Companhia de Seguros do Estado de São Paulo 

contra acórdão da Terceira Turma do STJ.
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Ação: indenizatória, ajuizada por Aparecida Zoraide Rombaldi Malheiros, 

em face da embargante, devido a não renovação de seguro de vida em grupo 

contratado por seu falecido marido, na qual requer o pagamento da indenização 

securitária, no valor de R$ 62.853,00.

Sentença: julgou improcedente o pedido.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela embargada.

Embargos de declaração: opostos pela embargada, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 535, II, do CPC/73, 421, 422, 774, 

801, do CC, 6º, III, IV, 46, 47, 51, XI, XIII, XV, do CDC, 6º, da LINDB, bem 

como dissídio jurisprudencial.

Acórdão embargado da Terceira Turma do STJ: confirmou decisão 

unipessoal do Relator que deu provimento ao recurso especial, nos termos da 

seguinte ementa:

Agravo regimental no recurso especial. Ofensa ao art. 535 do CPC não 

configurada. Dissídio jurisprudencial. Aplicação do óbice da Súmula 13/STJ. 

Seguro de vida em grupo. Renovação ininterrupta por mais de trinta anos. 

Denúncia imotivada do contrato. Negócio jurídico relacional. Violação à diretriz 

da eticidade. Pedido de indenização. Procedência.

1. A Colenda Segunda Seção desta Corte Superior, quando do julgamento 

do REsp 1.073595/MG, reconheceu que, o seguro de vida que vem sendo 

renovado, ininterruptamente, por mais de trinta anos, não poderá ser unilateral e 

desmotivadamente resilido.

2. Agravo regimental desprovido.

Embargos de declaração: opostos pela embargante, foram rejeitados.

Embargos de Divergência: alega não haver abusividade da cláusula contratual 

que prevê a não renovação da apólice de seguro de vida em grupo, ainda que 

tenha sido renovada por longos anos. Aponta como acórdão paradigma da 

divergência o AgRg nos EDcl no AREsp 55.769/PR, da Quarta Turma (DJe 

27/02/2015).

Voto de Relatoria: deu provimento aos recurso, para julgar improcedente o 

pedido formulado na petição inicial, por considerar que “não é abusiva a cláusula 

contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de 

vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notifi cação 
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da outra parte”. E considera que “fi ndo o prazo do contrato, pouco importa 

quantas vezes tenha sido renovado”.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria em debate.

É sucinto o relatório. Decido.

O propósito recursal consiste em defi nir qual interpretação deve prevalecer 

no âmbito da Segunda Seção do STJ acerca da cláusula de não renovação de 

contrato de seguro de vida em grupo.

De absoluta relevância para responder a esta questão jurídica é adotar como 

pressuposto ao debate o mandamento solenemente depositado na Segunda 

Seção do STJ sobre seu dever de uniformização da jurisprudência afeta ao 

Direito Privado Federal, com a consolidação de uma resposta estável, íntegra e 

coerente, jamais perdendo de vista os precedentes já fi rmados neste Colegiado.

Justamente nesta linha é que rememoro as razões de decidir absorvidas por 

este colegiado no julgamento do REsp 1.073.595/MG (DJe 29/04/2011), cuja 

controvérsia tinha os mesmos relevantes contornos jurídicos que ora se renovam 

com fortes cores na presente hipótese.

Naquela oportunidade, prevaleceu o entendimento de que “se o consumidor 

contratou, ainda jovem, o seguro de vida oferecido pela recorrida e se esse 

vínculo vem se renovando desde então, ano a ano, por mais de trinta anos, a 

pretensão da seguradora de modifi car abruptamente as condições do seguro, 

não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa fé objetiva, da 

cooperação, da confi ança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos 

contratos que regulam relações de consumo”.

Considerando a composição da Segunda Seção naquela altura, votaram 

comigo os Ministros Sidnei Beneti e Luis Felipe Salomão, vencidos os Ministros 

João Otávio de Noronha e Fernando Gonçalves.

O debate retornou ao colegiado quando do julgamento do REsp 880.605/

RN (DJe 17/09/2012), ocasião em que o entendimento foi alterado por força da 

nova maioria composta pelos Ministros Massami Uyeda, Raul Araújo, Maria 

Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi.

Logrou-se vencedora a tese de ser válida a cláusula contratual que 

expressamente viabiliza, por ambas as partes, a possibilidade de não renovar a 

apólice de seguro contratada, concluindo-se que “a duração do contrato, seja ela 

qual for, não tem o condão de criar legítima expectativa aos segurados quanto à 

pretendida renovação”.
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Restaram vencidos eu e os Ministros Luis Felipe Salomão e Paulo de Tarso 

Sanseverino. Não participou do julgamento o Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Por meio do REsp 1.569.627/RS (DJe 02/04/2018) a Segunda Seção por 

meio de quase a totalidade de seus membros julgadores foi além na formação 

do precedente para afi rmar que “a cláusula de não renovação do seguro de vida, 

quando faculdade conferida a ambas as partes do contrato, mediante prévia 

notifi cação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-fi nanceiro, 

constituindo verdadeiro direito potestativo”.

Neste momento, sob a presidência do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

acompanharam a tese da Ministra Maria Isabel Gallotti, os Ministros Luis 

Felipe Salomão, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro, vencido apenas o Min. Lázaro 

Guimarães.

Considerando este breve percurso histórico e sem descurar da adesão da 

maioria dos Ministros da Segunda Seção à tese novamente veiculada com o 

voto da Relatora no presente recurso, ressalvo meu entendimento pessoal sobre 

a matéria para aderir ao entendimento da maioria.

Forte nessas razões, dou provimento aos embargos de divergência, nos 

termos do voto da Relatora.

RECURSO ESPECIAL N. 1.631.485-DF (2016/0266913-0)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Eder Nogueira da Mota

Advogado: Caio César Nascimento Nogueira e outro(s) - DF032165

Recorrido: Brookfi eld MB Empreendimentos Imobiliarios SA

Advogados: Teresa Celina de Arruda Alvim e outro(s) - SP067721

Evaristo Aragao Ferreira dos Santos e outro(s) - RS065191A

Felipe Gazola Vieira Marques e outro(s) - DF039272

Priscila Kei Sato e outro(s) - DF040849

Maria Lucia Lins Conceição e outro(s) - DF040848
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Interes.: Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - 

             Brasilcon - “Amicus Curiae”

Interes.: Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC - “Amicus 

           Curiae”

Advogado: Sylvio Capanema de Souza e outro(s) - RJ010502

Interes.: Associacao Brasileira de Incorporadoras Imobiliarias - 

           ABRAINC - “Amicus Curiae”

Advogado: Juliana Cordeiro de Faria - MG063427

Interes.: Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas 

           no Estado de São Paulo - Sinduscon - “Amicus Curiae”

Advogado: Ricardo de Oliveira Campelo e outro(s) - PR033204

Interes.:Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande 

            Florianópolis - Sinduscon - FPOLIS - “Amicus Curiae”

Advogado: Diogo Bonelli Paulo e outro(s) - SC021100

EMENTA

Recurso especial representativo de controvérsia. Compra e venda 

de imóvel na planta. Atraso na entrega. Novel Lei n. 13.786/2018. 

Contrato fi rmado entre as partes anteriormente à sua vigência. Não 

incidência. Contrato de adesão. Omissão de multa em benefício do 

aderente. Inadimplemento da incorporadora. Arbitramento judicial da 

indenização, tomando-se como parâmetro objetivo a multa estipulada 

em proveito de apenas uma das partes, para manutenção do equilíbrio 

contratual.

1. A tese a ser fi rmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, 

é a seguinte: No contrato de adesão fi rmado entre o comprador e a 

construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas 

para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada 

para a fi xação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 

As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão 

convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, após fi nalização do julgamento do 

caso concreto na sessão de julgamentos de 08 de maio de 2019, no seguinte 

sentido: “Após o voto do Sr. Ministro Relator dando parcial provimento ao 

recurso especial, abriu divergência a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti negando 

provimento ao resurso especial, no que foi acompanhada pelo Sr. Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”

Fixou-se, nesta assentada, tese para os fi ns repetitivos no tema 971, a seguir: 

“No contrato de adesão fi rmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, 

havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, 

deverá ela ser considerada para a fi xação da indenização pelo inadimplemento do 

vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas 

em dinheiro, por arbitramento judicial”.

Vencidos os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.

Impedida, apenas no caso concreto, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, 

Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e, na tese, Nancy Andrighi votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausente justifi cadamente, apenas nesta assentada, o Sr. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 22 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 25.6.2019

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Na origem, Eder Nogueira da Mota 

ajuizou ação declaratória de resolução contratual c/c perdas e danos em desfavor 

de Brookfi eld MB Empreendimentos Imobiliários S/A sustentando que, no dia 

07/12/2010, havia celebrado com a requerida contrato de promessa de compra 
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e venda referente ao apartamento 1.501, Bloco 2, Empreendimento ALL, sito à 

Quadra 208 - Águas Claras/DF.

Alegou que as partes pactuaram a entrega do imóvel para até 30/9/2013, 

com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, mas que, apesar de 

ter cumprido com suas obrigações contratuais, a requerida teria atrasado a 

conclusão das obras por 10 (dez) meses.

Sustentou que o atraso na entrega da unidade imobiliária trouxe-lhe 

prejuízos materiais e emocionais, tendo a requerida condicionado o distrato à 

retenção de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos valores pagos, com devolução 

do restante.

Asseverou que a requerida descumpriu sua obrigação contratual, fato 

que justifi caria a rescisão, por culpa da ré, devendo ser restituído à autora 

integralmente os valores já pagos, com incidência de multa moratória contratual, 

assim como a condenação em indenização por lucros cessantes e a incidência de 

cláusula penal compensatória em favor do consumidor.

Pugnou pela ilegalidade da atribuição ao autor do ônus do pagamento da 

comissão de corretagem e da cobrança de juros sobre o saldo devedor antes da 

entrega das chaves.

Em suma, requereu: (a) a decretação da rescisão do contrato entabulado 

entre as partes por culpa da ré; (b) a condenação da requerida à restituição integral 

dos valores pagos pelo autor; (c) a condenação da demandada ao pagamento de 

multa compensatória; (d) a condenação da requerida ao pagamento de multa de 

15% sobre o valor pago; (e) a condenação da requerida ao pagamento de lucros 

cessantes, desde o término do prazo de entrega (incluindo prazo de tolerância) 

até a disponibilização da unidade em 16/01/2015; (f ) a condenação da ré à 

restituição do valor pago a título de comissão de corretagem; (g) a condenação 

da requerida nas verbas sucumbenciais.

Analisada a ação (fl s. 196-211), o sentenciante de piso julgou procedente 

em parte o pedido para: a) decretar a rescisão do contrato de promessa de compra 

e venda; b) condenar a requerida à restituição integral dos valores pagos a título 

de sinal, fi nanciamento imobiliário e demais encargos contratuais, excetuada a 

comissão de corretagem; c) condenar a requerida ao pagamento de alugueres 

mensais referentes ao período de 30/3/2014 a 8/9/2014, quantifi cados em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por mês, pro rata die, atualizados monetariamente 

pelo INPC, a contar do primeiro dia útil do mês subsequente ao de referência, 
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e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação da ré. Os demais 

pedidos formulados pelo autor foram julgados improcedentes.

Ambas as partes apelaram. Eder Nogueira da Mota irresignou-se quanto 

à multa aplicada pelo descumprimento contratual, quanto à repetição de 

indébito do valor pago a título de comissão de corretagem e quanto às verbas de 

sucumbência.

A construtora, em suas razões de apelação, defendeu a incompatibilidade do 

pedido do apelado ao cumular indenização pelo atraso com o pedido de rescisão 

contratual, sustentando a ocorrência de força maior e caso fortuito no atraso da 

entrega da obra, a ausência de culpa pela rescisão do contrato, a improcedência 

do pedido de devolução integral dos valores pagos e a inexistência de lucros 

cessantes.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento 

à apelação do autor, ora recorrente, e deu parcial provimento ao apelo da 

construtora, nos termos da seguinte ementa (fl s. 338-339):

Processual. Civil, Civil e Consumidor. Promessa de compra e venda de imóvel. 

Rescisão contratual. Atraso na entrega do imóvel. Restituição dos valores pagos. 

Preliminar de falta de interesse de agir. Lucros cessantes, multa moratória e 

cláusula penal compensatória. Inversão de cláusulas. Impossibilidade. Termo fi nal 

para entrega do imóvel. Ônus de sucumbência.

1 - O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela 

necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como 

pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da 

via eleita, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional 

solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. O 

procedimento ordinário comporta a cumulação de quaisquer pedidos, sendo 

que tanto a demanda indenizatória quanto a rescisão contratual são admitidos 

pelo direito material. Logo, não há de se falar em falta de interesse quando esses 

pedidos, de forma cumulada, são deduzidos em ação própria.

2 - Inexistindo justifi cativa plausível para a entrega do imóvel além da data 

aprazada, considerando-se a validade do prazo de tolerância (de 180 dias), 

reveste-se de respaldo a pretensão do adquirente de rescisão do contrato, por 

culpa da promitente vendedora.

3 - Havendo inadimplemento e, por conseqüência, rescisão contratual, as 

partes devem ser reconduzidas ao status quo ante, assistindo ao promissário 

comprador o direito de obter a restituição imediata, integral e atualizada, da 

quantia repassada à construtora, com a incidência de juros legais, a contar da 

citação.
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4 - Nos casos de rescisão contratual, em que há mora inconteste da vendedora 

é o adquirente não quer mais continuar a adimplir o contrato, não são devidos 

lucros cessantes, multa moratória ou inversão de cláusula penal compensatória, 

em razão da distinção e fi nalidade de cada um desses institutos, sob pena de 

enriquecimento sem causa do promitente comprador.

5 - O termo inicial para cômputo da indenização é a data prevista para a 

entrega do imóvel, acrescido do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) 

dias, e o termo fi nal é a data da averbação da Carta de Habite-se na matrícula do 

imóvel pois a partir daí torna-se.viável o fi nanciamento do bem.

6 - No caso de sucumbência recíproca, de modo equivalente, as despesa’s 

deverão ser rateadas de maneira igual entre os litigantes, nos termos do art. 21 

do CPC.

7 - Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e 

provida parcialmente.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Sobreveio, então, o presente recurso especial, interposto por Eder Nogueira 

da Mota, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República.

Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio 

jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 6º, V, e 51, IV, § 1º, I e II, do 

Código de Defesa do Consumidor; 389, 395 e 402 do Código Civil; e 1.022 do 

Código de Processo Civil.

Sustenta a nulidade do acórdão recorrido, pois, não obstante a oposição 

de embargos de declaração, não houve esclarecimento quanto à manifestação 

do acórdão no sentido de que a modalidade de rescisão operada no presente 

caso não gera prejuízo, em oposição à alegação de que a entrega do imóvel fora 

do prazo gera prejuízo ao promitente comprador. Argumenta que o acórdão 

também se manteve omisso quanto à equidade do contrato, tendo em vista que 

a multa compensatória em caso de rescisão contratual somente é prevista na 

hipótese de inadimplemento contratual pelo promitente comprador.

Alega que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e 

comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida 

apenas em favor de uma das partes, devendo, por esse motivo, haver a inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

consumidor, nos casos de inadimplemento da construtora consistente em atraso 

na entrega de imóvel objeto do contrato de compra e venda.
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Defende o reconhecimento do direito aos lucros cessantes, caso este 

Tribunal entenda pela impossibilidade de inversão, a favor do consumidor, da 

cláusula penal.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 476-490.

Admitido o recurso especial na origem (fl s. 492-494), ascenderam os 

autos a esta Corte Superior, e, verifi cada a multiplicidade de recursos vbersando 

sobre a mesma controvérsia - possibilidade ou não de inversão da cláusula 

penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos 

de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de 

imóvel em construção objeto do contrato de compra e venda -, revelou-se 

imperiosa a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, 

conjuntamente com o REsp n. 1.614.721, nos termos do art. 1.036, § 5º, do 

CPC/2015 (fl s. 502-511).

Em parecer apresentado às fl s. 518-535, o Ministério Público Federal 

opinou pela fi xação da seguinte tese, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

- Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos 

do art. 1.036 e 1.041, do NCPC, e da Emenda Regimental n. 24/2016, que aponta 

violação aos arts. 6º, inc. V, e 51, inc. IV, § 1º, I e II, ambos do CDC; arts. 389, 395 e 

402, do CC/2002, além de dissídio jurisprudencial.

- Tese sugerida para os efeitos dos arts. 1.036 e 1.041 do NCPC: é possível 

inverter, em desfavor da construtora (fornecedor), a cláusula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente (consumidor), em casos de inadimplemento 

por parte da construtora decorrente de atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.

- Acerca do caso concreto, verifi ca-se que o recurso especial, no tocante à 

ofensa aos arts. 389, 395 e 402, do CC/2002, não impugnou especifi camente nas 

razões recursais, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado da Súmula 283/STF.

- O v. acórdão recorrido solucionou a controvérsia integralmente, com adoção 

de fundamentos pertinentes e sufi cientes para dirimir as questões levantadas na 

lide, abordando, de forma clara e pormenorizada, o ponto supostamente obscuro 

objeto dos embargos de declaração, o que não caracteriza violação ao art. 1.022, 

inciso I, do CPC/2015.

- Quanto à violação dos arts. 6º, inc. V e 51, inc. IV, § 1º, I e II, todos do Código 

de Defesa do Consumidor, é devida a inversão em desfavor da construtora, de 

cláusula penal estipulada em desfavor do consumidor.

- Parecer pelo conhecimento parcial do presente recurso especial e, nesta 

parte, pelo seu provimento parcial.
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Em vista da transcendência social, econômica e jurídica dos precedentes 

e das teses que serão consolidados pela jurisprudência desta Corte, realizou-

se Audiência Pública, nos moldes do disposto no art. 185, I, do RISTJ, com a 

participação de pessoas e entidades com representatividade técnica na área de 

conhecimento a que pertenciam e com e atuação ou expertise especifi camente na 

matéria.

Das entidades participantes daquela Audiência, destacam-se duas 

manifestações que mais especifi camente trataram do Tema 971:

Em primeiro lugar, o Professor José Fernando Simão afi rmou ser a cláusula 

penal compensatória e concluiu que, como tal, ela compensa os prejuízos 

prefi xados. Ponderou: “As partes abrem mão de prova do prejuízo e prefi xam no 

contrato os seus danos”. Seguindo essa linha, concluiu:

Se a construtora - e depois vou dar uma solução jurídica que me parece 

adequada - impuser - e segundo o Professor Flávio Tartuce, eventualmente, 

indevidamente - uma cláusula penal em desfavor do consumidor, o problema é 

que a previsão de descumprimento daquela cláusula penal é para a prestação 

do consumidor. Invertê-la em desfavor da construtora é ignorar a natureza 

jurídica das prestações. As prestações não são iguais. Inversão de cláusula penal 

é criar cláusula penal em desfavor de alguém desconsiderando a diferença de 

prestações: dar e fazer, dar e não fazer ou fazer e não fazer. Defendeu a nulidade 

da cláusula abusiva, por inefi cácia ou invalidação, no lugar da inversão pretendida 

pelo recorrente.

No mesmo rumo, Sylvio Capanema defendeu a impossibilidade de inversão 

da cláusula penal. A uma, pela diferença de natureza jurídica das prestações 

emanadas dos contratos em questão: de um lado, uma obrigação pecuniária; 

do outro, por parte do incorporador, uma obrigação de fazer. A duas, porque o 

negócio jurídico é autorregulamentação dos interesses privados, sendo possível 

ao Judiciário criar uma pena para, que não esteja prevista no contrato para uma 

das partes.

É o relatório.

2. Para logo, defi ro o ingresso, como amici curiae, da Associação Brasileira 

de Incorporadoras Imobiliárias - Abrainc, do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado de São Paulo - Sinduscon-

SP e do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis 

- Sinduscon-Fpolis.
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Com efeito, muito embora os autos já tenham subsídios satisfatórios 

advindos da audiência pública, em vista da representatividade das entidades 

requerentes, notadamente para propiciar eventual sustentação oral e entrega de 

memoriais, defi ro o ingresso, ressalvando, contudo, que assumem a qualidade de 

amici curiae no estado em que se encontram os autos.

3. A presente Questão de Ordem tem por objetivo esclarecer pontos 

relevantes para ensejar o posterior julgamento dos recursos repetitivos, se for o 

caso, de modo a evitar surpresa para as partes e insegurança jurídica.

Por certo, houve circunstância fático-jurídica relevante após a afetação 

do presente recurso, em decisão colegiada desta egrégia Seção, com o advento 

da Lei n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, alterando as Leis n. 

4.591/1964 e 6.766/1979, para disciplinar questões acerca do inadimplemento 

(parcial ou absoluto) em contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão 

ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação 

imobiliária ou de loteamento.

A lei decorre do Projeto de Lei n. 1.220/2015, de autoria do Deputado 

Celso Russomanno, com a seguinte justifi cativa, in verbis:

A desistência de compra de imóveis na planta tem se tornado um tormento 

ao consumidor em face da ausência de norma legal que regulamente a questão. 

Atualmente os Tribunais de todo o País e as Ações Civis Públicas propostas pelo 

Ministério Público vem estabelecendo como justa a possibilidade de retenção 

pelas incorporadoras do valor de 10 % (dez por cento) sob título de ressarcimento 

de custos, todavia, algumas empresas ofertam a devolução de quantias menores 

aos consumidores, obrigando-os a procurarem o judiciário.

Em face do exposto, propomos a presente regulamentação da questão para 

dar garantir segurança tanto aos consumidores quanto ás empresas e evitando 

que inúmeras ações sejam encaminhadas ao judiciário.

A lei aprovada contém a seguinte ementa:

Altera as Leis nos 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento 

do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em 

parcelamento de solo urbano.

É bem de ver, assim, que, no âmbito doutrinário, há acesas controvérsias 

bem identifi cadas, especialmente relacionadas à aplicação da lei no tempo, que 

consistem em saber, acerca da Lei n. 13.786/2018, se: a) a solução estabelecida 
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por esse Diploma é aplicável a contratos fi rmados anteriormente a sua vigência; 

b) pode ser aplicada por analogia em outros contratos assemelhados ou apenas 

naqueles a envolver imóveis em incorporação imobiliária (imóveis “na planta”) 

ou loteados; c) nas relações de consumo, é afastado o CDC naquilo que não for 

compatível.

Em alentado estudo sobre a bem recente Lei, os Consultores Legislativos 

Carlos E. Elias de Oliveira e Bruno Mattos e Silva expõem a questão com 

clareza e apresentam suas conclusões:

As críticas aos tropeços técnicos da lei já estão sendo disparadas por grandes 

juristas. Por exemplo, o civilista Otávio Luiz Rodrigues Junior fez várias denúncias, 

afi rmando que: (1) ao tratar de resolução e resilição como se fossem iguais, a 

nova lei ignorou que se tratavam de “hipóteses absolutamente distintas segundo 

a boa técnica jurídica”; (2) “em mais outro assassínio da boa técnica, cria-se 

uma nova modalidade de cláusula penal com teto prefi xado e não vinculada 

ao inadimplemento (necessariamente) culposo”; (3) “a nova lei peca ao usar 

terminologia ultrapassada ou pouco técnica”;

[...]

De um lado, é atécnico chamar o novo diploma de “Lei do Distrato”, pois, além 

do distrato, o seu foco é disciplinar o desfazimento do contrato por culpa de uma 

das partes (resilição unilateral ou resolução por inadimplemento).

De outro, é equivocado entender que a lei trata de todos os contratos de 

aquisição de imóvel. Ela, na verdade, só cuida dos que envolvem venda de imóveis 

“na planta”, seja em regime de incorporação, seja em regime de loteamento. 

Portanto, contratos de venda de imóveis já construídos entre particulares não são 

tratados pela nova lei.

Apesar disso, em se tratando de venda de imóveis construídos, deve ser 

admitida, por analogia, a aplicação da nova lei quando o comprador puder ser 

considerado consumidor, pois, onde há o mesmo fundamento, deve haver a 

mesma regra (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris). O art. 4 da LINDB autoriza essa 

analogia.

Em vendas entre particulares sem relação de consumo, não há razão para a 

incidência analógica da nova lei: o regime da liberdade contratual deve seguir as 

regras gerais do direito civil.

Por fim, embora a lei só trate de contratos de compra e venda e de seus 

desdobramentos (promessas e cessões), ela também deve ser estendida, 

por analogia, mutatis mutandi, a outras espécies contratuais envolvendo 

transferência de imóvel, como o contrato de permuta. Assim, se um consumidor 

trocar um terreno próprio por um apartamento “na planta”, devem-se observar 

analogicamente as regras da nova lei, como as de limites de valores de multas 

compensatórias.
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[...]

Entendemos que a nova lei será aplicável quando houver consumidor, pois, 

além de os debates no Congresso Nacional terem sido focados em calibrar as 

regras perante os consumidores, a nova lei faz referência esparsa ao CDC em 

alguns dispositivos, a exemplo do novo art. 35-A da Lei 4.591/64.

[...]

A nova lei só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à entrada 

em vigor. Não poderá, jamais, atingir contratos anteriores, nem mesmo os efeitos 

futuros desse contrato, porque a retroatividade – ainda que mínima – é vedada no 

direito brasileiro para normas que não sejam constitucionais originárias. A propósito, 

reportamos o leitor a excelente artigo da Ministra Fátima Nancy Andrighi[4] e 

também ao texto “Caso dos planos de saúde a retroatividade das leis”[5].

Assim, se, após a entrada em vigor da nova lei, um consumidor incorrer em 

inadimplência em relação a um contrato antigo, o caso deverá ser disciplinado 

pela legislação anterior. Não pode a nova lei incidir, sob pena de se chancelar uma 

retroatividade mínima para a nova lei, o que seria inconstitucional.

De qualquer forma, por uma manobra astuciosa, há a possibilidade de 

os tribunais, à luz da legislação anterior, mudarem seus entendimentos para 

chegarem a um resultado igual ao da nova lei, especialmente quando a questão 

tiver sido tratada com base na volatilidade de princípios e de cláusulas abertas. 

Assim, por exemplo, os tribunais costumavam considerar abusivas as multas 

compensatórias acima de 15% do valor pago contra o consumidor e, para tanto, 

valia-se do conceito aberto de abuso de direito previsto nos arts. 413 do CC e 

51 do CDC. Os tribunais poderiam, baseando-se nesse mesmo conceito aberto, 

passar a entender que a multa compensatória poderia chegar a 25% ou a 50% 

conforme haja ou não patrimônio de afetação, tudo de modo a chegar ao mesmo 

resultado prático da nova lei.

Entendemos, porém, que essa manobra seria indevida e jamais deveria ser 

admitida pelos tribunais para o caso em específi co, pois, além de os referidos 

percentuais serem alarmantes à luz do ordenamento jurídico anterior à nova lei, 

a orientação consolidada dos tribunais gera legítima expectativa nos indivíduos, 

que, confiando nela, celebram contratos e propõem ações judiciais. Mudar 

jurisprudência consolidada gera insegurança jurídica.

Seja como for, caso os tribunais venham a mudar o seu entendimento, eles devem, 

no mínimo, modular os efeitos por dois motivos.

O primeiro motivo é que o próprio CPC protege essa boa-fé e essa segurança 

jurídica, recomendando a modulação de efeitos da mudança de jurisprudência 

consolidada a fi m de que o novo entendimento só se aplique para ações judiciais 

posteriores (art. 927, § 3º, CPC).

O segundo é que, ao nosso sentir, essa modulação dos efeitos é exigência do 

princípio constitucional da segurança jurídica e da legalidade. É que a norma jurídica 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 457-595, julho/setembro 2019 485

tem de ser prévia. E, por norma jurídica, há de entender-se não apenas o texto legal, 

mas também a sua interpretação, pois, como é consabido, lei é texto e contexto. 

Portanto, seria inconstitucional mudança de jurisprudência consolidada para atingir 

ações judiciais anteriores.

Desse modo, temos que, na hipótese de os tribunais vierem a mudar sua 

jurisprudência consolidada para chegar a um resultado similar ao da nova lei, é 

dever deles aplicar essa nova orientação apenas para ações judiciais propostas 

posteriormente à nova lei, sob pena de ferir os princípios constitucionais da segurança 

jurídica e da legalidade. (Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2019/01/10/

a-recente-lei-do-distrato-lei-no-13-786-2018-o-novo-cenario-juridico-dos-

contratos-de-aquisicao-de-imoveis-em-regime-de-incorporacao-imobiliaria-ou-

de-loteamento-parte-1/>. Acesso em: 23 de março de 2019)

Também parece ser essa a posição do estudioso do assunto Antonio 

Ricardo Corrêa, em artigo publicado na Revista Justiça e Cidadania (edição 

222, fevereiro/2019), ao estabelecer que:

Como se não fosse pequeno esse desafi o, deverá se ter profunda serenidade e 

equilíbrio no uso da Lei no 13.786/2018, não se afastando do caminho de convocar 

o Legislativo a se unir ao Judiciário, ao Executivo e ao mercado imobiliário para 

juntos acharem uma solução completa, sustentável e efi caz, advertidos todos 

que soluções unilaterais estarão longe de resolver o problema e perto de torná-

lo defi nitivo e irrecuperável. Há que se decidir, ainda, se a nova lei se aplicará aos 

contratos em curso ou apenas ao novos contratos, me parecendo ser essa última a 

interpretação mais técnica, embora seja razoável admitir que as decisões das ações 

de distrato ainda em curso possam revelar um aumento do percentual de retenção 

até o limite de 50%.

Nesse mesmo diapasão, vêm bem a calhar as ponderações da eminente 

Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do julgamento pela Terceira Turma do 

REsp n. 1.249.484/MS - que trata da aplicação ou não do CDC a contrato 

de transporte anterior à sua vigência -, ao assentar que não há necessidade 

de dispositivo expresso fi xando que não retroagirá a nova lei, inclusive que 

eventual artigo nesse sentido teria caráter meramente explicitante (julgado em 

15/5/2012, DJe 21/5/2012), in verbis:

Valem, destarte, aqui, as observações que fi z no voto proferido quando do 

julgamento do REsp 782.433/MG:

Não se pode olvidar que a CF/88 adotou, como regra geral do sistema, o 

princípio da não-retroatividade da lei, admitindo-se, por outro lado, a sua 

retroatividade como exceção. Assim o fez ao prescrever em seu art. 5º, XXXVI, 
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que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada”. Não outro o sentido imposto pelo comando legal constante 

do art. 6º da LICC, segundo o qual “a lei terá efeito imediato e geral, 

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Destarte, em princípio, o fato rege-se pela lei em vigor na data de sua 

ocorrência. Trata-se de regra geral de direito intertemporal, de incidência 

imediata e inexorável da lei. Se está em vigor, portanto apta para incidir, 

e o fato nela previsto ocorre, dá-se a incidência, vale dizer, o fato ganha 

imediatamente a signifi cação jurídica que a lei vigente lhe atribui.

Acrescente-se, por oportuno, que não há necessidade de dispositivo 

expresso fi xando essa incidência imediata. A norma que inclui artigo nesse 

sentido terá caráter meramente explicitante. Sua ausência não faz com que as 

leis silentes sobre a questão intertemporal sejam retroativas.

[...]

Não obstante a regra geral de irretroatividade, a questão que 

se põe é saber se, por ser norma de ordem pública, o CDC se aplicaria 

retroativamente àquelas situações já consumadas.

Nesse aspecto, Caio Mário da Silva Pereira anota que “quando a regra 

da não-retroatividade é de mera política legislativa, sem fundamento 

constitucional, o legislador, que tem o poder de votar leis retroativas, não 

encontra limites ultralegais à sua ação, e, portanto, tem a liberdade de estatuir 

o efeito retrooperante para a norma de ordem pública, sob o fundamento 

de que esta se sobrepõe ao interesse individual. Mas, quando o princípio da 

não-retroatividade é dirigido ao próprio legislador, marcando os confi ns da 

atividade legislativa, é atentatória da constituição a lei que venha ferir direitos 

adquiridos, ainda que sob inspiração da ordem pública” (Instituições de direito 

civil. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 149).

A partir dessas ponderações, conclui-se que o CDC não tem efeito 

retroativo pelo mero fato de ser uma norma de ordem pública. O texto 

constitucional, ao preceituar que a lei nova não prejudicará o ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, não faz distinção entre 

legislações de ordem pública e outras que não possuem essa natureza. Quisesse 

o legislador constituinte admitir como regra a retroatividade das leis de ordem 

pública, deveria, como fez com questões envolvendo a lei penal benéfi ca ao 

réu, excepcionar expressamente tal situação no próprio texto constitucional.

Sendo assim, os fatos já consumados, perfeitamente concluídos na vigência 

de normas anteriores à Lei consumerista, não são atingidos por sua força e 

autoridade legislativa.

[...]

Não há, portanto, a incidência do art. 27 do CDC à espécie.
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Do juízo perfi lhado pela Quarta turma extrai-se também que, em vista 

da irretroatividade de lei, não seria possível a modifi cação do entendimento 

jurisprudencial nos processos pendentes de julgamento, se fosse decorrente 

de mudança normativa (AgInt nos EDcl no AREsp n. 910.775/SP, Relator 

Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 27/3/2018).

4. Diante desse cenário, para a solução da presente Questão de Ordem, 

anoto que o art. 6º, II, da LINDB esclarece que se consideram adquiridos assim 

os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles 

cujo começo do exercício tenha termo prefi xo ou condição preestabelecida 

inalterável, a arbítrio de outrem.

Mutatis mutandis, o art. 131 do CC estabelece que o termo inicial suspende 

o exercício, mas não a aquisição do direito. Em suma, a materialização da 

condição suspensiva contratual referente à pactuação acessória de multa 

moratória (avençada com valor defi nido em porcentagem ou em valor nominal, 

no mais das vezes de fácil identifi cação) protrai o eventual exercício, mas não a 

aquisição do direito, que se integra imediatamente ao patrimônio jurídico da 

pessoa, sem afetar sua existência e validade.

De fato, o direito que se integrou ao patrimônio jurídico de uma pessoa 

terá que ser respeitado pelas normas que surjam futuramente e eventualmente 

disciplinem de maneira diferente a matéria, pois a sucessão de normas no tempo 

não afeta o direito que se incorporou ao patrimônio jurídico (COELHO, Fábio 

Alexandre. Lei de introdução às normas do direito brasileiro comentada. São Paulo: 

Edipro, 2015, p. 120-122).

Não se pode olvidar que uma norma legal ou infralegal não mais vigente 

poderá continuar vinculante, atingindo casos anteriores à sua revogação, 

produzindo seus efeitos, porque deve respeitar o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada. A norma poderá ser eficaz, mesmo já 

revogada (DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução às normas do direito brasileiro 

interpretada. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 204-206).

Deveras, a efi cácia jurídica é irradiação do fato jurídico; consequentemente, 

depois da incidência da regra jurídica no suporte fático, passa a pertencer ao 

mundo jurídico. Incidência é prius; e a incidência supõe a regra jurídica e o 

suporte fático sobre o qual ela incida. Completado o suporte jurídico, a regra 

jurídica incide - “[o] que nos interessa é, tão-só, a data da sua incidência sobre 

o suporte fático; portanto, só a data do fato jurídico” (MIRANDA, Francisco 
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Cavalcante Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo 5. Campinas: Bookseller, 

2000, pp. 33, 35 e 36).

No ponto, para a aferição da presença do direito adquirido, é necessário 

que: a) tenha ocorrido um ato ou fato jurídico com o condão de produzir 

consequências jurídicas, levando a pessoa a adquirir um direito que passa 

a integrar seu patrimônio jurídico; b) ainda não tenha sido exercido, 

evidentemente, pois isso faria desaparecer o direito adquirido, que passaria a ser 

qualifi cado como consumado, efetivado ou implementado (COELHO, Fábio 

Alexandre. Lei de introdução às normas do direito brasileiro comentada. São Paulo: 

Edipro, 2015, p. 121).

Nesse passo, consoante o abalizado escólio doutrinário, a garantia 

estabelecida no art. 6º da LINDB impõe a intangibilidade do direito adquirido 

e do ato jurídico perfeito:

A garantia inscrita no art. 6º da LINDB foi incorporada ao texto das Constituições 

brasileiras e presentemente está reproduzida no art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal [...]. O tema é correlato à irretroatividade da lei.

Note-se que a garantia em questão não proíbe a retroação. A noção de 

irretroatividade é dirigida ao intérprete. Em princípio não se interpreta uma 

lei de modo a que se aplique a fatos pretéritos, salvo se ela for expressa nesse 

sentido. Ao retroagir, porém, a lei deve pôr a salvo o direito o adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada. Então o mandamento constante da LINDB e da 

Constituição Federal signifi ca que a lei, nas hipóteses em que retroaja, deve respeitar 

as mencionadas balizas. A retroação, por conseguinte, é exceção e não regra; mesmo 

quando excepcionalmente se materialize, encontra óbice no direito adquirido, no ato 

jurídico perfeito e na coisa julgada.

[...]

A retroatividade é um problema que se põe no plano da eficácia da lei. 

Considerados os três planos, da existência, validade e efi cácia, a retroatividade 

ligar-se-á a este último. A projeção de efeitos para o passado é chamada de 

retroeficácia; e a mantença de efeitos após a revogação é conhecida como 

ultratividade. Então as garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da 

coisa julgada podem ser entendidas de duas maneiras: uma, como impedimento 

à retroefi cácia da lei; a outra, como fundamentos de sua ultratividade. No direito 

adquirido, a lei revogada continua a viver, isto é, projeta efeitos mesmo depois 

do fi m de sua vigência. (RAMOS, André de Carvalho; GRAMSTRUP, Erik Frederico. 

Comentários à lei de introdução às normas do direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2016, p. 100-101)

O ato jurídico perfeito e a coisa julgada podem ser reconduzidos ao conceito 

de direito adquirido, que abrange os outros dois institutos.
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[...]

Gabba, mestre italiano, professor da Universidade de Pisa, no seu livro clássico, 

que infl uenciou muitas gerações de juristas, teoria della retroattività delle leggi 

[...] dá a sua defi nição de direito adquirido [...] o que podemos traduzir para: “è 

adquirido todo direito que: a) é consequência de um fato idônea para produzi-lo, 

em virtude da lei e do tempo em que o fato foi realizado, embora a ocasião de fazê-

lo valer não se tenha apresentado antes da atuação de uma lei nova a respeito do 

mesmo, e que b) nos termos da lei sob o império da qual se verifi cou o fato de onde 

se origina, entrou imediatamente a fazer parte do patrimônio de quem o adquiriu”.

[...]

De minha parte, entendo que o princípio da irretroatividade das leis signifi ca 

princípio da intangibilidade do direito adquirido.

[...]

A lei é irretroativa no sentido de que não pode voltar-se para o tempo anterior 

e reger casos pretéritos que já estejam acobertados pelo direito adquirido.

[...]

A lei que entra em vigor tem efeito imediato e geral, regulando, em princípio, 

somente os casos futuros.

[...]

O princípio de que a lei em vigor tem efeito imediato e geral, sem poder reger 

os fatos passados que representem direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa 

julgada (CF, art. 5º, XXXVI; LICC, art. 6º, caput), é absoluto, e se opõe a qualquer caos 

de retroatividade, seja maxima, média ou mínima. Como diz Washington de Barros 

Monteiro: “Todos esses casos são de retroatividade injusta, porque com ela se verifi ca 

lesão, maior ou menos, a direitos individuais”. (VELOSO, Zeno. Comentários à lei de 

introdução ao código civil. 2 ed. Belém: Unama, 2006, p. 131-137)

No multicitado e histórico julgamento da ADI 493, Relator o insigne 

Ministro Moreira Alves, o Plenário do STF estabeleceu balizas para o alcance 

até mesmo de lei de ordem pública (cogente) nos efeitos futuros de contratos 

celebrados anteriormente a ela (retroatividade mínima), assentando que, se a lei 

alcançasse os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente, violaria o 

art. 5º, XXXVI, da CF. Confi ra-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. - Se a lei alcancar os efeitos futuros de 

contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade 

minima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. 

- O disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer 

lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de 

direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do S.T.F.. - 
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Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não 

e indice de correção monetária, pois, refl etindo as variações do custo primario da 

captação dos depositos a prazo fi xo, não constitui indice que refl ita a variação do 

poder aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão 

de saber se as normas que alteram indice de correção monetária se aplicam 

imediatamente, alcancando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados 

no passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta Magna. - 

Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram 

o critério de reajuste das prestações nos contratos ja celebrados pelo sistema do 

Plano de Equivalencia Salarial por Categoria Profi ssional (PES/CP). Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade 

dos artigos 18, “caput” e paragrafos 1 e 4; 20; 21 e paragrafo único; 23 e paragrafos; 

e 24 e paragrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991. (ADI 493, Relator(a): 

Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 04/09/1992 pp-

14089 Ement vol-01674-02 pp-00260 RTJ vol-00143-03 pp-00724)

Assim, “tratando-se de contrato legitimamente celebrado, as partes têm 

o direito de vê-lo cumprido, nos termos da lei contemporânea ao seu nascimento, a 

regular, inclusive, os seus efeitos. Os efeitos do contrato fi cam condicionados 

à lei vigente no momento em que foi fi rmado pelas partes. Aí, não há que 

invocar o efeito imediato da lei nova [...], uma lei nova não pode estender-se, 

com a fi nalidade de regê-los, aos efeitos futuros de contratos anteriormente 

pactuados, pois, se tal situação se revelasse possível, o Estado passaria a dispor 

de um temível poder de intervenção na esfera das relações contratuais privadas 

em curso de execução, afetando, em seus aspectos essenciais, a própria causa 

geradora daquelas conseqüências jurídicas” (AI 251.533, Relator: Ministro Celso 

de Mello, julgado em 25/10/1999, publicado em DJ 23/11/99, p. 32).

5. Destarte, penso que não se pode cogitar de aplicação simples e direta 

da nova Lei n. 13.786/18 para a solução de casos anteriores ao advento do 

mencionado Diploma legal (retroatividade da lei, com consequente modifi cação 

jurisprudencial, com ou sem modulação).

Ainda que se possa cogitar de invocação de algum instituto da nova lei de 

regência para auxiliar nas decisões futuras, e apenas como norte principiológico 

- pois haveria mesmo necessidade de tratamento mais adequado e uniforme 

para alguns temas controvertidos -, é bem de ver que a questão da aplicação ou 

não da nova legislação a contratos anteriores a sua vigência está a exigir, segundo 

penso, uma pronta solução do STJ, de modo a trazer segurança e evitar que 

os jurisdicionados que fi rmaram contratos anteriores sejam surpreendidos, ao 

arrepio do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.
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É notória a tradição deste Colegiado de, em regra, não sufragar tese 

vinculante sem que tenha havido prévio debate em outros feitos propiciando 

adequado amadurecimento das questões envolvidas, razão pela qual reputo 

relevante e prudente - para ensejar segurança, evitar surpresa e permitir maior 

qualidade aos debates que envolvem os quatro recursos repetitivos afetados 

- estabelecer que não serão aplicados diretamente os dispositivos da Lei 

n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para a solução dos casos em 

julgamento.

É o que proponho.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Na origem, Eder Nogueira da Mota 

ajuizou ação declaratória de resolução contratual c/c perdas e danos em face 

de Brookfi eld MB Empreendimentos Imobiliários S/A, sustentando que, no dia 

7/12/2010, celebrou com a requerida contrato de promessa de compra e venda 

referente ao apartamento 1.501, Bloco 2, Empreendimento ALL, sito à Quadra 

208 - Águas Claras/DF.

Alegou que as partes pactuaram a entrega do imóvel para até 30/9/2013, 

com prazo de tolerância de 180 dias, mas que, apesar de ter cumprido com suas 

obrigações contratuais, a requerida teria atrasado a conclusão das obras por 10 

meses.

Sustentou que o atraso na entrega da unidade imobiliária trouxe-lhe 

prejuízos materiais e emocionais, tendo a requerida condicionado o distrato à 

retenção de 55% dos valores pagos, com devolução do restante.

Asseverou que a Construtora descumpriu sua obrigação contratual, fato 

que justifi caria a rescisão, por culpa da ré, devendo ser restituídos à autora 

integralmente os valores já pagos, com incidência de multa moratória contratual, 

assim como a condenação em indenização por lucros cessantes e a incidência de 

cláusula penal compensatória em favor do consumidor.

Pugnou pela ilegalidade da atribuição ao autor do ônus de pagamento da 

comissão de corretagem e de cobrança de juros sobre o saldo devedor antes da 

entrega das chaves.

Em suma, requereu: (a) a decretação da rescisão do contrato entabulado 

entre as partes por culpa da ré; (b) a condenação da requerida à restituição 
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integral dos valores pagos pelo autor; (c) a condenação da requerida ao 

pagamento de multa compensatória, na exata forma que lhe seria imputada 

caso desse ensejo à resolução contratual; (d) sucessivamente, o arbitramento 

de multa compensatória, ou ao menos lucros cessantes, referente ao período de 

inadimplemento contratual.

O sentenciante de piso julgou procedente em parte o pedido para: a) 

decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda; b) condenar a 

requerida à restituição integral dos valores pagos a título de sinal, fi nanciamento 

imobiliário e demais encargos contratuais, excetuada a comissão de corretagem; 

c) condenar a requerida ao pagamento de alugueres mensais referentes ao 

período de 30/3/2014 até 8/9/2014, quantifi cados em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) por mês, pro rata die, atualizados monetariamente pelo INPC a contar do 

primeiro dia útil do mês subsequente ao mês de referência e acrescidos de juros 

legais de 1% ao mês a contar da citação da ré. Os demais pedidos formulados 

pelo autor foram julgados improcedentes (fl s. 196-211).

Ambas as partes apelaram. Eder Nogueira da Mota irresignou-se 

quanto à multa aplicada pelo descumprimento contratual, quanto à repetição 

de indébito do valor pago a título de comissão de corretagem e quanto às 

verbas de sucumbência. A Construtora, em suas razões de apelação, defendeu 

a incompatibilidade do pedido do apelado ao cumular indenização pelo atraso 

com o pedido de rescisão contratual; a ocorrência de força maior e de caso 

fortuito no atraso da entrega da obra; a ausência de culpa pela rescisão do 

contrato; a improcedência do pedido de devolução integral dos valores pagos; e 

a inexistência de lucros cessantes.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento 

à apelação do autor, ora recorrente, e deu parcial provimento ao apelo da 

Construtora, nos termos da seguinte ementa (fl s. 338-339):

Processual. Civil, Civil e Consumidor. Promessa de compra e venda de imóvel. 

Rescisão contratual. Atraso na entrega do imóvel. Restituição dos valores pagos. 

Preliminar de falta de interesse de agir. Lucros cessantes, multa moratória e 

cláusula penal compensatória. Inversão de cláusulas. Impossibilidade. Termo fi nal 

para entrega do imóvel. Ônus de sucumbência.

1 - O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela 

necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como 

pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da 

via eleita, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional 

solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. O 
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procedimento ordinário comporta a cumulação de quaisquer pedidos, sendo 

que tanto a demanda indenizatória quanto a rescisão contratual são admitidos 

pelo direito material. Logo, não há de se falar em falta de interesse quando esses 

pedidos, de forma cumulada, são deduzidos em ação própria.

2 - Inexistindo justifi cativa plausível para a entrega do imóvel além da data 

aprazada, considerando-se a validade do prazo de tolerância (de 180 dias), 

reveste-se de respaldo a pretensão do adquirente de rescisão do contrato, por 

culpa da promitente vendedora.

3 - Havendo inadimplemento e, por conseqüência, rescisão contratual, as 

partes devem ser reconduzidas ao status quo ante, assistindo ao promissário 

comprador o direito de obter a restituição imediata, integral e atualizada, da 

quantia repassada à construtora, com a incidência de juros legais, a contar da 

citação.

4 - Nos casos de rescisão contratual, em que há mora inconteste da vendedora 

é o adquirente não quer mais continuar a adimplir o contrato, não são devidos 

lucros cessantes, multa moratória ou inversão de cláusula penal compensatória, 

em razão da distinção e fi nalidade de cada um desses institutos, sob pena de 

enriquecimento sem causa do promitente comprador.

5 - O termo inicial para cômputo da indenização é a data prevista para a 

entrega do imóvel, acrescido do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) 

dias, e o termo fi nal é a data da averbação da Carta de Habite-se na matrícula do 

imóvel pois a partir daí torna-se.viável o fi nanciamento do bem.

6 - No caso de sucumbência recíproca, de modo equivalente, as despesa’s 

deverão ser rateadas de maneira igual entre os litigantes, nos termos do art. 21 

do CPC.

7 - Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e 

provida parcialmente.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Sobreveio, então, o presente recurso especial, interposto por Eder Nogueira 

da Mota, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República.

Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio 

jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 6º, V, e 51, IV, § 1º, I e II, do 

Código de Defesa do Consumidor; 389, 395 e 402 do Código Civil; e 1.022 do 

Código de Processo Civil.

Defende a nulidade do acórdão recorrido, pois, não obstante a oposição 

de embargos de declaração, não houve esclarecimento quanto à manifestação 

do acórdão no sentido de que a modalidade de rescisão operada no presente 

caso não gera prejuízo, em contraste à alegação de que a entrega do imóvel 
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fora do prazo gera dano ao promitente comprador. Argumenta que o acórdão 

também se manteve omisso em relação à equidade do contrato, tendo em vista 

que a multa compensatória em caso de rescisão contratual somente é prevista na 

hipótese de inadimplemento contratual pelo promitente comprador.

Alega que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e 

comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida 

apenas em favor de uma das partes, devendo, por esse motivo, haver a inversão, 

em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o 

consumidor, nos casos de inadimplemento daquela.

Acena que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.536.354, Relator 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma assentou que 

a jurisprudência do STJ encontra-se fi rmada no sentido de que a cláusula 

penal inserta em contratos bilaterais, onersos e comutativos deve voltar-se 

aos contratantes indistintantemente, ainda que redigida apenas em favor da 

Construtora.

Defende o reconhecimento do direito aos lucros cessantes, caso este 

Tribunal entenda pela impossibilidade de inversão, a favor do consumidor, da 

cláusula penal.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 476-490.

Admitido o recurso especial na origem (fls. 492-494), ascenderam 

os autos a esta Corte Superior e, verifi cada a multiplicidade de recursos a 

versarem sobre a mesma controvérsia - possibilidade ou não de inversão da 

cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), 

nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega 

de imóvel em construção objeto do contrato de compra e venda -, revelou-se 

imperiosa a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, 

conjuntamente com o REsp n. 1.614.721, nos termos do art. 1.036, § 5º, do 

CPC/2015 (fl s. 502-511).

Em parecer apresentado às fl s. 518-535, o Ministério Público Federal 

opinou pela fi xação da seguinte tese, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

- Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos 

do art. 1.036 e 1.041, do NCPC, e da Emenda Regimental n. 24/2016, que aponta 

violação aos arts. 6º, inc. V, e 51, inc. IV, § 1º, I e II, ambos do CDC; arts. 389, 395 e 

402, do CC/2002, além de dissídio jurisprudencial.
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- Tese sugerida para os efeitos dos arts. 1.036 e 1.041 do NCPC: é possível 

inverter, em desfavor da construtora (fornecedor), a cláusula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente (consumidor), em casos de inadimplemento 

por parte da construtora decorrente de atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.

- Acerca do caso concreto, verifi ca-se que o recurso especial, no tocante à 

ofensa aos arts. 389, 395 e 402, do CC/2002, não impugnou especifi camente nas 

razões recursais, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado da Súmula 283/STF.

- O v. acórdão recorrido solucionou a controvérsia integralmente, com adoção 

de fundamentos pertinentes e sufi cientes para dirimir as questões levantadas na 

lide, abordando, de forma clara e pormenorizada, o ponto supostamente obscuro 

objeto dos embargos de declaração, o que não caracteriza violação ao art. 1.022, 

inciso I, do CPC/2015.

- Quanto à violação dos arts. 6º, inc. V e 51, inc. IV, § 1º, I e II, todos do Código 

de Defesa do Consumidor, é devida a inversão em desfavor da construtora, de 

cláusula penal estipulada em desfavor do consumidor.

- Parecer pelo conhecimento parcial do presente recurso especial e, nesta 

parte, pelo seu provimento parcial.

Em vista da transcendência social, econômica e jurídica dos precedentes 

e das teses que serão consolidados pela jurisprudência desta Corte, realizou-

se audiência pública, nos moldes do disposto no art. 185, I, do RISTJ, com 

a participação de pessoas e entidades com representatividade técnica na área 

de conhecimento a que pertenciam e atuação ou expertise especifi camente na 

matéria, valendo destacar:

a) Professor Otavio Luiz Rodrigues Junior, para quem, em síntese, 

o Código Civil estabeleceu que a cláusula penal compensatória no Brasil 

não tem função punitiva, mas eminentemente compensatória e puramente 

indenizatória, não sendo possível haver cumulação de indenização com cláusula 

penal compensatória, seja o regime jurídico de direito civil ou de direito do 

consumidor. Acrescentou que a interpretação correta a ser conferida ao art. 

410 do CC é que a cláusula penal não é demandável de modo coativo; ou 

seja, a parte interessada pode não se utilizar da cláusula penal e discutir lucros 

cessantes, perdas e danos, de modo livre, por meio de instrução ampla, apenas 

abrindo mão da agilidade que a cláusula penal confere.

b) por sua vez, o Professor Flávio Tartuce enfatizou a natureza jurídica de 

contratos de adesão própria da aquisição imobiliária. Lembrou que o Código 

Civil de 2002 prevê proteção ao aderente contratual (art. 423), com interpretação 
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pró-aderente, e a nulidade de cláusulas que implicam na renúncia antecipada do 

aderente a direito resultante do caráter do negócio (art. 424). Firmou, também, a 

impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória, para os casos de 

inadimplemento absoluto, com os lucros cessantes, com base nos arts. 410 e 416, 

parágrafo único, do Código Civil. Ponderou acerca da utilização, para solução 

da questão, de princípios do direito contratual, tais como proporcionalidade e 

razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

c) para o Professor José Fernando Simão, a cláusula penal não se cumula 

com prejuízos suplementares, salvo autorização expressa do próprio contrato. A 

cláusula penal “fecharia” a questão, encerraria a autonomia privada. Na hipótese 

de ser abusiva, nos casos em que existirem outros danos, deve-se anular a 

cláusula penal e fi xar indenização apenas quanto aos prejuízos provados.

d) Sylvio Capanema, também comungando da opinião revelada pelos outros 

expositores, afi rmou a natureza compensatória da cláusula penal, traduzindo sua 

cumulação com lucros cessantes, ou com qualquer outra verba a título de perdas 

e danos, em um bis in idem repudiado pela ordem jurídica brasileira. Asseverou 

que a cláusula penal não é punitiva, mas, ao contrário, substitui a obrigação 

que visa garantir, não havendo, portanto, como cumulá-la com qualquer outra 

correspondente a perdas e danos, sob pena de enriquecimento indevido do 

próprio credor.

e) Gustavo Franco, baseado numa análise econômica, alertou que a 

atividade de incorporação residencial é complexa, e envolve relação de vários 

anos entre coletivos de pessoas que se agrupam de forma condominial para 

relacionarem-se com uma construtora, que, por sua vez, relaciona-se com vários 

fornecedores. Pontuou o eminente economista o que se segue, de acordo com 

as notas taquigráfi cas juntadas aos autos:” E mais, a mecânica econômica de 

operação deste setor compreende o fato de que o empreendedor, o incorporador, 

começa o processo, depois de ter um projeto, vendendo a descoberto, vendendo 

uma mercadoria que ele vai construir com o produto da venda da coisa antes 

dela existir. Empresarialmente, é um negócio arriscado. O momento em que 

a construção se encerra, que se diz na nossa linguagem econômica que o 

empreendimento se encontra performado, é o momento onde se constituiu uma 

garantia para então o agente fi nanceiro entrar no processo e fi nanciar o restante 

da compra. Até aquele momento, todo o desembolso, todo o fl uxo de caixa é 

negativo para o incorporador e, neste momento da entrega, é quando ele começa 

a ter o cash fl ow positivo. [...] O incorporador que atrasa perde dinheiro. Esse é 
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o momento em que ele passa a ter capital de giro positivo e se isso demorar ele 

estressa as suas necessidades fi nanceiras. Portanto, é muito estranho pensar que 

o atraso deva ser objeto de uma punição quando ele já está sendo punido pela 

própria estrutura contratual, que ordena essa atividade econômica. Ela já tem 

esse alinhamento de incentivos de forma natural. [...] para nós, economistas, 

quando se estipula números dessa ordem de meio a um por cento para o atraso 

está-se praticando o que os colegas advogados chamam de lucros cessantes, é 

uma indenização que repõe exatamente a situação econômica que haveria, caso a 

obrigação tivesse sido cumprida. E, portanto, a acumulação, obviamente, é pagar 

duas vezes a mesma coisa e do nosso ponto de vista econômico não faz nenhum 

sentido.”

f ) Walter José Faiad, em nome do IDEC, sinalizou, em contraponto às 

manifestações do Dr. Gustavo Franco, que, “em Direito, talvez diferentemente 

da Economia, nós temos o fenômeno da boa-fé, que se positiva principalmente 

no fenômeno que Menezes Cordeiro chamou de surrectio, que é a construção 

de uma cláusula implícita que estava lá e ninguém viu. Daí por que há a 

possibilidade sim de, mesmo não existindo a cláusula em desfavor do 

consumidor, que seja aplicada. O nome disso é paridade, e é mais antigo talvez 

do que a escrita, porque há sociedades que não tinham escrita, mas já tinham 

mecanismos de solução de confl ito que eram baseados em talião”.

Juntaram memoriais aos autos os seguintes interessados: Dra. Maria 

Catarina Bustos Catta Preta, habilitada para participação na audiência 

pública referida; Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 

– ANADEP (fl s. 139-142); Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – 

IDEC (fl s. 145-146); Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes 

Estruturas de São Paulo – SINDUSCON/SP (fls. 148-151); Instituto 

Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON; Comissão 

de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil/PA (fl s. 153-172); 

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 

Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI/SP (fl s. 205-

208); Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC; 

Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas da Grande 

Florianópolis – SINDUSCON/FPOLIS; Eduardo Abreu Biondi e Antonio 

Ricardo Corrêa, em nome da Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional 

da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro/RJ; Dra. 

Amanda Moreira Monteiro; Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
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– CBIC; Associação Brasileira de Incorporadoras de Condomínio Fechado 

– ABRICONF; Dr. Darlan Geremia e Dra. Melina da Silva Geremia; Dra. 

Larissa Romana.

Na sessão anterior, foi deferido o ingresso de amici curiae e acolhida 

Questão de Ordem - para ensejar segurança, evitar surpresa e permitir maior 

qualifi cação dos debates que envolvem a solução dos quatro recursos repetitivos 

afetados -, estabelecendo que não serão aplicados diretamente os dispositivos 

da superveniente novel Lei n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para a 

solução dos casos em julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Assinalo, de início, que 

a conveniência da afetação, procedida em acórdão deste Colegiado de fl s. 500-

511, foi constatada pela relevância do tema, pelos amici curiae e pelos expositores 

durante a longa e profícua audiência pública, que trouxe inúmeros e preciosos 

subsídios para a qualifi cação da decisão.

Ademais, consoante informação obtida no Banco Nacional de Demandas 

Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, há 10.613 processos oficialmente 

sobrestados no aguardo do julgamento das duas teses afetadas, sendos 6.427 

recursos referentes ao tema 971 e 4.186 referentes ao Tema 970. A Assessoria 

do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - Nugep informou, ainda, que 

é muito comum existir um número bastante superior de feitos sobrestados 

sem que se tenha efetuado o respectivo lançamento de decisões ou de códigos 

padronizados para o acompanhamento.

Outrossim, é bem de ver que, em vista da afetação dos Temas 970 e 971, os 

Ministros e as Turmas de Direito Privado do STJ vêm desde então se abstendo 

de julgar recursos especiais, devolvendo-os à origem, diante da possibilidade de 

consolidação, mudança ou aperfeiçoamento da jurisprudência.

Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes das duas Turmas de 

Direito Privado:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Irresignação manifestada 

na vigência do NCPC. Compra e venda de imóvel em construção. Ação indenizatória. 

Dano material. Possibilidade de cumulação com cláusula penal (Tema 970) e de 
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inversão de cláusula penal em favor do consumidor (Tema 971). Matérias afetadas 

para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Suspensão do feito. Retorno dos 

autos à origem.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo 

n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC.

2. A matéria acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes (danos materiais) com a cláusula penal (Tema 970), bem como 

acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), 

da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos 

casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda (Tema 971), foram afetadas 

pela Segunda Seção ao rito dos Recursos Representativos de Controvérsia, ainda não 

julgados, sendo determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos.

3. Caracterizada a identidade de questão de direito submetida à sistemática dos 

recursos repetitivos, devem ser devolvidos os autos ao Tribunal de origem, nos termos 

do artigo 256, L, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.694.895/SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)

Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. 

Processual Civil. Promessa de compra e venda. Devolução dos autos ao Tribunal 

de origem. Tema 971 do STJ. Matéria afetada à sistemática dos recursos repetitivos. 

Decisão irrecorrível.

1. É fi rme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão 

que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fi m de aguardar-se 

o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos. Precedentes.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.000.348/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães 

(Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 

21/11/2017, DJe 28/11/2017)

Assim, penso ser extremamente relevante proceder à fi xação da tese, tal 

como antes deliberado pela Seção.

3. Do mesmo modo, é importante registrar, uma vez mais, que na Questão 

de Ordem, acolhida à unanimidade por este Colegiado, estabeleceu-se que 
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não serão aplicados diretamente os dispositivos da superveniente novel Lei 

n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para a solução dos casos em 

julgamento.

4. Como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou 

obscuridade quando o tribunal adota outro fundamento que não seja aquele 

defendido pela parte.

Dessarte, não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC, pois o Tribunal 

de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, não cabendo confundir 

omissão, obscuridade e contradição com entendimento diverso do perfi lhado 

pela parte.

5. A principal questão controvertida - único objeto da afetação ao rito dos 

recursos repetitivos - consiste em saber a possibilidade ou não de inversão da 

cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos 

casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de 

imóvel em construção objeto do contrato de compra e venda, a ensejar resolução 

contratual.

Acerca da questão, decidiu o acórdão recorrido (fl s. 344-352):

O autor comprovou ter pago o valor de R$ 218.761,75 (duzentos e dezoito mil, 

setecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) (fl . 40).

O atraso na entrega da unidade imobiliária, objeto dos presentes autos, 

mostra-se incontroverso [...].

[...]

Desse modo, é cediço que o descumprimento injustifi cado pelo promitente 

vendedor do termo para entrega do imóvel, previsto em contrato de promessa de 

compra e venda, caracteriza inadimplemento contratual culposo, de maneira que 

nasce para o promissário comprador o direito de rescindir o contrato.

No caso, como o promissário adquirente não tem mais interesse no imóvel, 

em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo pleiteado o distrato, 

conforme indicam os documentos de fls. 48/59 e, posteriormente a rescisão 

judicial do contrato, com a consequente extinção do ajuste, as partes devem ser 

conduzidas ao estado anterior ao surgimento do negócio.

Em relação à devolução dos valores pagos, a ré/apelante defende a retenção 

de percentual do preço, conforme disposto no contrato (cláusula 5.4 - fl . 32), 

uma vez que a rescisão contratual teria se dado por vontade do consumidor, que 

estaria inadimplente com o cumprimento de suas obrigações, relativamente ao 

pagamento das parcelas convencionadas.
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No entanto, ao compulsar o documento de fls. 40/41, observa-se que o 

autor/apelante encontrava-se em dia com suas obrigações, até a primeira data 

prevista para a entrega do imóvel, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 

218.761,75.

Assim, superado o debate quanto à culpa da promitente vendedora pelo 

atraso na obra, mormente por se tratar de fato incontroverso, e a possibilidade de 

rescisão contratual em razão do fato, não há de se falar em aplicação da retenção 

prevista na cláusula 5.4 do contrato (fl . 32), pois essa previsão contratual é para 

eventual inadimplemento do promissário adquirente e não o inverso.

[...]

Acrescente-se que o Col. STJ, recentemente, sumulou entendimento pacífi co 

de sua jurisprudência acerca da rescisão dos contratos de promessa de compra 

e venda, e da responsabilidade contratual pela restituição integral ou parcial de 

valores pagos pelo consumidor aos fornecedores. Vejamos:

Súmula 543-STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 26/8/2015, DJe 

31/8/2015).

[...]

A restituição, portanto, deve ser integral, abrangendo, inclusive, o valor 

pago a título de arras ou sinal, pois estes se incluem no preço pago, conforme 

determinado na r. sentença.

[...]

Desse modo, estando o ato de arrependimento amparado legalmente, há a 

proteção do consumidor/adquirente, haja vista que a ele não serão aplicadas 

as penalidades previstas no contrato, a exemplo de eventual cláusula penal 

compensatória (que sempre é estipulada em prol da vendedora), para o caso de 

aquele não mais pretender levar adiante o contrato outrora entabulado, já que a 

culpa pela mora não seria sua.

Voltando as partes ao estado anterior à avença é como se o negócio nunca 

tivesse existido. Logo, nessa modalidade de rescisão contratual, não poderá 

haver cumulação da devolução integral com multa moratória, lucros cessantes ou 

cláusula penal compensatória.

E isso se dá em razão de que a cláusula de multa moratória, para o caso de 

atraso na entrega do imóvel, somente é viável quando o promitente adquirente 

quer continuar com o adimplemento de suas obrigações.
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[...]

Por outro lado, quando há a previsão de cláusula penal compensatória (que 

muitas vezes é confundida pelos operadores do Direito com a própria multa 

moratória de 0,5%), essa é prevista para o caso de inadimplemento por parte 

do adquirente, e que dá azo ao vencimento antecipado da dívida, haja vista a 

vendedora considerar rescindido de pleno direito o contrato. Nesse caso, há a 

retenção de determinado valor que já foi pago pelo adquirente.

Além disso, aos valores a serem restituídos, não poderá haver acréscimo de 

indenização decorrente de lucros cessantes, pois, a rescisão do contrato também 

não pode ser objeto de enriquecimento sem causa do promitente comprador, 

já que sua natureza desborda na recolocação das partes ao estado anterior à 

avença, não implicando, o fato, auferimento de vantagem econômica, com o 

desfazimento do negócio.

[...]

Assim, a exigência do pagamento de lucros cessantes somente se mostraria 

possível nos casos de indenização, quando o promitente comprador opta por 

continuar com o bem, a título de ressarcimento de eventuais transtornos, ainda 

assim, de forma não cumulada com a multa moratória, tendo em vista que se 

trataria nesse caso, de bis in idem, o que não é permitido pelo ordenamento 

pátrio.

[...]

Esclarece-se, do mesmo modo, que, ainda que fosse diferente, não há, no 

contrato, cláusula penal compensatória em desfavor da ré, mas tão-somente em 

relação ao promitente comprador, para o caso de inadimplemento deste (cláusula 

5.4 - fl . 32), motivo pelo qual não se pode invertê-la em benefício do consumidor. 

Como dito, o contrato não prevê essa penalidade em detrimento do fornecedor, 

na hipótese de atraso na entrega do imóvel.

No caso, como incontroverso, conforme consta da causa de pedir e do 

apurado pelas instâncias ordinárias, a avença a que aderiu o autor, ora recorrente, 

previu cláusula penal compensatória prefi xando a indenização apenas para o 

caso de resolução contratual por inadimplemento do promitente comprador. 

Na inicial e no recurso especial, o autor pugna pela inversão da multa penal 

compensatória, prevista no item 5.4. do contrato, em benefício apenas da 

promitente vendedora, na hipótese de resolução contratual por inadimplemento 

por parte do adquirente.

Inicialmente, registro que, em relação às incorporações imobiliárias, 

embora nada impeça que o incorporador seja o proprietário do terreno, o mais 

das vezes o empreendimento inicia-se “quando um indivíduo procura um 
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proprietário do terreno bem situado [que pode ser pessoa física ou jurídica, 

inclusive construtora não disposta ou que esteja sem capital de giro e acesso a 

linha de crédito para promoção de incorporação] e incute-lhe a ideia de realizar 

ali a edifi cação de um prédio coletivo”, obtendo, então, “opção do proprietário, 

na qual se estipulam as condições em que este aliena o imóvel”. Vendidas todas 

as unidades, promove a regularização de transferência de domínio, reunindo em 

uma única escritura o vendedor e os compradores que ele nunca viu, aos quais 

são transmitidas as respectivas quotas ideais do terreno (PEREIRA, Caio Mário 

da Silva. Condomínio e incorporações. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 219-

220).

Logo, “na prática, a lei pretendeu abrir oportunidade a que terceiros, ligados 

ao exercício da atividade, pudessem desempenhar-se da incorporação, sem o 

investimento na compra do terreno, ao mesmo tempo em que visou incentivar 

os proprietários de áreas edifi cáveis a que permitissem a realização de um 

empreendimento, sem que assumissem, em nome próprio, as responsabilidades 

das incorporações, que são muitas” (AVVAD, Pedro Elias. Direito imobiliário: 

teoria geral e negócios imobiliários. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 583).

Caio Mário anota, com sua autoridade de renomado doutrinador de 

direito privado e autor do anteprojeto que resultou na mencionada Lei de 

Incorporações Imobiliárias, que é o incorporador a chave do negócio, agindo in 

nomine suo e por direito próprio pelo andamento do complexo projeto:

Como temos acentuado, o incorporador é algo mais do que um corretor e algo 

mais que um mandatário. Ele é a chave do negócio, como tem sido reconhecido 

em justiça. É ele quem promove a constituição do condomínio, quem harmoniza 

os interesses, encaminha as pessoas e as coisas para a consecução do resultado, 

que é o edifício todo inteiro. “Na sua qualidade de incorporador age in nomine 

suo e por direito próprio. Deve, pois, suportar, como o fundador da S.A., os riscos 

da sua iniciativa e as responsabilidade do andamento do plano. Tanto maior é a 

responsabilidade, e tanto mais pessoal é esse risco, quanto é certo que se negócio 

de incorporação é lucrativo. Conseguintemente, há de suportar os ônus do 

empreendimento e deve responder civilmente com seus bens, e ainda com a sua 

pessoa”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. 13 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018, p. 229-230)

Nessa esteira, como bem abordado pelo jurista Flávio Tartuce na audiência 

pública levada a efeito, os contratos de aquisição imobiliária, para além de 

serem contratos de consumo ou não (como no caso de imóveis adquiridos 

por investidores), são usualmente de adesão, “em que não há margem para 
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negociação, ao passo que, pelo menos em regra, claro, existem exceções, as 

cláusulas são predispostas e são impostas ao adquirente”.

A incorporação, a par de envolver uma gama de contratos coligados, 

demanda grande expertise e obtenção de dados multidisciplinares, com “visão de 

empresário, medindo e conjeturando a realidade local, de modo a não se lançar 

em uma aventura, e não obter sucesso no seu empreendimento. Daí a necessidade 

de estudos a cargo de profi ssionais em urbanismo, sociologia urbana, política e 

economia, a fi m de oferecerem subsídios ante um investimento geralmente 

elevado, de modo a visualizar expectativa de, no mínimo, relativo sucesso nas 

vendas. Somente assim é alcançada a percepção das tendências do mercado, 

não bastando o mero tino empresarial, ou a sensibilidade do empreendedor” 

(RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio edilício e incorporação imobiliária. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2017, p. 294)

É dizer: o incorporador, diante da multiplicidade de funções que exerce para 

dar seguimento ao empreendimento por ele idealizado, acaba desenvolvendo as 

atividades referidas na segunda parte do art. 3º do CDC.

Em suma, como exposto em audiência pública pelo economista Gustavo 

Franco, cuida-se de negócio com muito risco envolvido, pois o incorporador 

começa o processo, depois de um projeto, vendendo a descoberto um bem que 

vai construir com o produto da venda, antes mesmo de ela existir. Quando a 

construção se encerra, diz-se na linguagem econômica que o empreendimento 

está “perfomado”, momento em que passa a constituir uma garantia para 

o agente financeiro entrar no processo e efetivar o usualmente necessário 

fi nanciamento do restante da compra. A “velocidade na entrega” também atende 

ao interesse da incorporadora, sendo “o quesito número um para determinar a 

lucratividade da atividade”.

6. Nesse passo, é consabido que a cláusula penal constitui pacto secundário 

acessório - uma condição - por meio do qual as partes determinam previamente 

uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o 

caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se 

denomina cláusula penal compensatória. Ou mesmo, pode ser estabelecida para 

prefi xação de indenização por inadimplemento relativo (quando se mostrar útil 

o adimplemento, ainda que tardio; isto é, defeituoso), recebendo, nesse caso, a 

denominação de cláusula penal moratória.

Sendo assim, o estabelecimento da prefi xação da multa no no próprio 

contrato atende aos interesses de ambas as partes, incluindo o do devedor em 
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mora, na medida em que inequivocamente propicia segurança jurídica às partes 

ao dispensar a prova do dano, muitas vezes onerosa e difícil, podendo levar até 

mesmo a litígios que devem ser dirimidos por juiz ou árbitro.

Com efeito, a interpretação dos arts. 389, 394 e 487 do CC deixa nítido 

que, não cumprida a obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção 

estabelecer, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, se ainda lhe for útil, 

o cumprimento da obrigação principal, indenização por perdas e danos, mais 

juros de mora, atualização monetária e, se necessário o ajuizamento de ação, 

honorários advocatícios.

A um só tempo, consagrando o princípio da reparação integral dos danos 

e prevenindo o enriquecimento sem causa do lesionado pela mora, o art. 402 do 

CC estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Observa-se, por oportuno, que a natureza da cláusula penal não exige, para 

o seu estabelecimento, o emprego das expressões tradicionais (cláusula penal, 

pena convencional ou multa). Ela existe e produz seus efeitos, desde que os 

interessados se sirvam desses e de outros termos equivalentes. Por outro lado, 

pode acontecer que não se trate de cláusula penal, embora os interessados assim 

o tenham expressado. Cumpre, em tal hipótese, pesquisar a verdadeira intenção 

das partes contratantes. (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, 

Carlos Alberto Dabus. Direito das obrigações. 40 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

421-431).

Nesse aspecto, destaca Pablo Rentería:

Por isso a individuação da tutela de cada contrato deve partir igualmente da 

análise de seu perfi l funcional, ou seja, além de questionar quem contrata e o quê, 

é preciso também investigar as razões do contrato, ou seja, as fi nalidades que as 

partes perseguem por meio da execução do contrato. Esta questão é de grande 

importância e, em certos aspectos, superior às outras, pois é ela que permite que 

se projete na tutela contratual os valores do ordenamento que são relevantes 

para aquele concreto regulamento de interesses. (RENTERÍA, Pablo. Considerações 

acerca do atual debate sobre o princípio da função social do contrato. In: MORAES, 

Maria Celina Bodin de (coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006. p. 298).

Por um lado, como bem invocado pelo acórdão recorrido, a Súmula n. 543/

STJ orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve 
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ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Por outro lado, no caso de mero adimplemento tardio (mora) - subsistindo 

interesse no adimplemento contratual -, como é notório e bem exposto em 

audiência Pública pelo jurista Sylvio Capanema de Souza, usualmente, nos 

contratos de promessa de compra e venda, há claúsula estabelecendo multa que 

varia de 0,5% a 1% do valor total do imóvel a cada mês de atraso, pois representa 

o aluguel que o imóvel alugado, normalmente, produziria ao locador.

Menciona-se precedente deste Colegiado (EREsp n. 1.341.138/SP, 

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti), assim ementado:

Embargos de divergência em recurso especial. Compra e venda de imóvel. 

Atraso na entrega. Lucros cessantes. Prejuízo presumido.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja 

pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do 

promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de 

responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado 

em 09/05/2018, DJe 22/05/2018)

No mencionado precedente, Sua Excelência dispôs:

Prevalece nessa Corte o entendimento esposado no paradigma e nos demais 

acórdãos apresentados pelos embargantes, qual seja, descumprido o prazo para a 

entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação 

da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, 

ainda que não demonstrada a fi nalidade negocial da transação.

[...]

São devidos, portanto, lucros cessantes aos embargantes, correspondentes ao 

valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel (de setembro 

de 1989, data incontroversa, conforme sentença, à fl . e-STJ 906, até abril de 2000, 

data do ingresso dos autores em sua posse, conforme decidido pelo acórdão 

recorrido, e-STJ, fl s. 1.296-97). Deverão aos autos, todavia, retornar ao Tribunal de 

origem para que se manifeste a respeito do valor locatício do bem no período, 

uma vez que o valor defi nido pela sentença, com base na perícia, foi objeto de 

impugnação na apelação da ora embargada e, em se tratando de matéria de fato 

controvertida, não cabe seu exame pelo STJ.
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Os juros de mora, em responsabilidade contratual, devem incidir a partir da 

citação. A propósito:

Embora por dever lealdade não se desconheça haver alguns precedentes, 

um inclusive de minha relatoria - a grande maioria em sede de agravo interno, 

sem maior debate ou refl exão -, apontando a natureza de pena da cláusula 

penal, na verdade, a sua natureza é eminentemente reparatória, ostentando, 

refl examente, função dissuasória.

A reparação civil como também a punição ostentam função dissuasória. A 

dissuasória, no âmbito da responsabilidade civil (contratual ou extracontratual), 

diferencia-se da meramente punitiva por buscar dissuadir condutas futuras 

mediante reparação/compensação dos danos individuais (FACCHINI NETO, 

Eugênio. SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O novo código civil e a constituição. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 164).

Tanto é assim que o art. 412 do CC/2002, em linha com as mais 

modernas legislações que se extraem do direito comparado e com a natureza 

meramente reparatória da cláusula penal moratória, estabelece, prevenindo o 

enriquecimento sem causa do lesionado, que o valor da cominação imposta 

na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Já o art. 413 do 

Diploma civilista, na mesma linha de claramente conferir caráter reparatório, 

e não meramente punitivo, da cláusula penal, dispõe que a penalidade deve ser 

reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida 

em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo 

em vista a natureza e a fi nalidade do negócio.

A doutrina amplamente majoritária anota a natureza eminentemente 

indenizatória da cláusula penal (moratória ou compensatória) quando fi xada de 

maneira adequada:

A fi m de escapar às difi culdades inerentes à demonstração e quantifi cação dos 

prejuízos decorrentes de um eventual inadimplemento, as perdas e danos podem 

ser fixadas por cláusula penal, como expressamente autoriza o Código Civil (ver 

comentários aos arts. 408 a 416).

[...]

A cláusula penal serve, de um lado, como prefi xação de perdas e danos devidas 

em caso de inadimplemento; e, de outro, como reforço da obrigação ou estímulo 

ao devedor para o cumprimento da prestação.

[...]
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Estudos mais recentes têm, todavia, rejeitado a combinação de uma função 

punitiva com uma função compensatória, insistindo na precisa distinção entre as 

cláusulas de função punitiva ou sancionatória, e aquelas de liquidação antecipada 

do dano, destinadas a pré-fi xar o montante da indenização.

[...] a cláusula penal não se confunde com outras penalidades de natureza 

processual, como as chamadas astreintes, que têm por fi nalidade “compelir o 

devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer e que não 

correspondem a qualquer indenização por inadimplemento”. (TEPEDINO, 

Gustavo; Schreiber, Anderson. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código civil comentado: 

artigos 233 a 420. São Paulo: Atlas, 2008, p. 376, 390 e 391)

Sob esse primeiro aspecto a stipulatio poenae destina-se, portanto, a assegurar 

o exato cumprimento da obrigação; b) ela fi xa, ainda, antecipadamente o valor 

das perdas e danos devido à parte inocente, no caso de inexecução do contrato 

pelo outro contratante. Constitui, assim, liquidação à forfait, cuja utilidade consiste, 

precisamente, em determinar com antecedência o valor dos prejuízos resultantes 

do não cumprimento da avença. Estipulando-a, como diz GIORGI, deixam os 

contratantes expresso que desejam, por esse modo, furtar-se aos incômodos da 

liquidação e da prova, que, muitas vezes, não são simples nem fáceis, requerendo 

tempo e despesa.

Vislumbram-se destarte, nitidamente, as duas faces da cláusula penal 

(intimidação e ressarcimento). De um lado, como meio de pressão, ela reforça o 

vínculo, compelindo o devedor a honrar sua palavra; de outro, como instrumento 

de indenização, fi xa a priori cifra que o contratante terá de pagar, caso se torne 

inadimplente, isto é, converte em res certa aquilo que é incerto.

Suas afi nidades com outras obrigações - Dessa segunda função da cláusula 

penal decorre, num relance, sua estreita analogia com as perdas e danos. 

Efetivamente, no fundo, os prejuízos regulados pelo art. 402 do Código Civil de 2002 

e os prefi xados numa cláusula penal são da mesma natureza, consistindo na sua 

redução a determinada soma em dinheiro (pecuniae estimatio). A diferença é que, 

na pena convencional, o quantum vem de antemão arbitrado pelas próprias partes 

interessadas, enquanto nas perdas e danos fi xa o juiz seu montante, após regular 

liquidação, ou comprovação.

[...]

Espécies - A cláusula penal poder referir-se: a) à inexecução completa da 

obrigação; b) à de alguma cláusula especial; c) á mora, simplesmente (Cod. 

Civil de 2002, art. 409). Nos dois primeiros casos (letras a e b), denomina-se 

compensatória, e, no último (letra c), moratória.

[...]

À pena convencional terá direito o credor, sem dependência da prova de prejuízo 

efetivo.
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[...]

Vejamos, por fi m, a hipótese da letra c, vale dizer, estipulação de cláusula penal 

para o caso de simples mora. Em tal conjuntura consoante a mesma regra do art. 

411 do Código Civil de 2002, ao credor cabe reclamar simultaneamente a pena 

convencional e a prestação principal.

[...]

Dada a circunstância apontada, que possibilita a cumulação das prestações, 

não costuma ser elevada a multa moratória. Há quem se recomende até que se 

tenha em vista o valor da pena, para se poder caracterizá-la como moratória ou 

compensatória.

[...]

Nosso Código Civil de 2002, porém, repita-se, num dispositivo prudente e que 

se aplica tanto às obrigações civis como às mercantis, põe freio ao individualismo 

das partes: o valor da multa não pode exceder o da obrigação principal. 

(MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Direito das 

obrigações. 40 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 421-431)

Dispõe o art. 402 do Código Civil que, “salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Essa norma 

se conecta aos arts. 186 e 927 do Código Civil, para ressaltar que no direito civil a 

inexistência do dano é óbice à pretensão de qualquer espécie de reparação.

[...]

Todavia, quando a conduta praticada for contrária a uma relação obrigacional 

particularizada e preexistente, ofendendo-se um dever positivo de dar, fazer 

ou não fazer, ingressamos na seara da responsabilidade civil negocial, que 

será imputada àquele que gerou danos à outra parte da relação jurídica. A 

obrigação de ressarcir decorre tanto da inexecução total do vínculo obrigacional - 

inadimplemento absoluto - como do parcial - mora.

[...]

Os arts. 403 e 944 do Código Civil dispõem que a indenização será mensurada 

pela extensão do dano. Portanto, na aferição do quantum indenizatório, 

é prescindível a aferição do grau de culpa do agente, sendo suficiente a 

preocupação do magistrado com o vulto concreto dos prejuízos.

[...]

O que significaria a sentença que inicia o comando do art. 402 do Código 

Civil, “salvo as exceções expressamente previstas em lei”? Em algumas hipóteses 

taxativamente abordadas no Código Civil e localizadas na responsabilidade 

contratual, a prova do prejuízo pelo credor será dispensada. É o que se dá na 

imposição de pleno direito dos juros moratórios e cláusula penal (arts. 407 e 416, CC).
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Por último, deve-se atentar para a parte fi nal do art. 403 do Código Civil: “as 

perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito 

dela direito e imediato”. (ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe; FARIAS; 

Cristiano Chaves de. Manual de direito civil. 4 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

680)

Quando as partes estabelecem cláusula penal, torna-se desnecessário o 

arbitramento, porque já houve prévia fi xação da indenização a ser paga pelo devedor 

em caso de inadimplemento. (LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Obrigações. 

São Paulo: Atlas, 2011, p. 736)

O intérprete não vai encontrar o conceito de mora no CDC, devendo, então, 

recorrer ao art. 394 do Código Civil, para, inclusive, aplicá-lo às relações de consumo.

[...]

Entretanto, se no contrato de consumo for pactuada a cláusula penal, seja ela 

moratória ou compensatória, o seu valor funciona como esse limite em favor do 

consumidor. Ora, o art. 416, parágrafo único, do Código Civil é claro ao preceituar 

que, ao se estabelecer uma cláusula penal, o credor não precisa provar seu 

prejuízo para executá-la [...]. (KHOURI, Paulo Roque R. Direito do consumidor: 

contratos, responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 6 ed. São 

Paulo: Atlas, 2013, p. 120-121)

É bem por isso que Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, analisando 

o CC/2002, promove a arguta observação acerca do Título IV do Livro Primeiro, 

que disciplina o inadimplemento das obrigações, ou seja, que não são levadas a 

bom termo ou que lá chegaram de forma defeituosa, incompleta. Se “atentarmos, 

juntos, eu e vocês, às principais alterações, aquelas mais interessantes e 

revolucionárias que se encontram neste último Título relativo ao inadimplemento 

das obrigações são regras de responsabilidade civil e não de teoria geral das obrigações” 

(HIRONAKA, Giselada Maria Fernandes Novaes. PAULA, Fernanda Pessoa 

Chuahy de; MENEZES, Iure Pedrioza; CAMPELLO, Nalva Cristina Barbosa 

(Coords.) Direito das obrigações: refl exões no direito material e processual. São 

Paulo: Método, 2011, p. 168-170).

Ante esse quadro, havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, 

a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a 

indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros 

cessantes.

Nessa direção, citam-se os seguintes precedentes das duas Turmas de 

Direito Privado:
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Recurso especial. Civil. Ação de rescisão contratual. Restitução de valores. 

Cumprimento de sentença. Acordo judicial. Pagamento em prestações. Atraso. 

Cláusula penal. Inadimplemento de pequena monta. Pagamento parcial. Redução 

obrigatória. Pacta sunt servanda. Art. 413 do CC/02. Avaliação equitativa. Critérios. 

Peculiaridades.

1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a 

redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme 

previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a 

redução do valor da multa na hipótese concreta.

2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a 

um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa 

preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora.

3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso 

de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em 

dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social 

do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, 

os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio 

pacta sunt servanda.

4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por 

avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional 

da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha 

oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e 

ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, 

necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de 

inexecução e o de abrandamento da multa.

5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata 

entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi fi rmada entre pessoas 

jurídicas - não tendo, por esse motivo, fi cado evidenciado qualquer desequilíbrio 

de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de 

duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, 

considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e 

proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada 

parcela em atraso.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.641.131/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Recurso especial. Código Civil. Contrato com cláusula de exclusividade 

celebrado entre rede de televisão e apresentador (âncora) de telejornal. Art. 413 

do CDC. Cláusula penal expressa no contrato.
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1. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam 

previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da 

obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento 

parcial ou total de um dever assumido. Há dois tipos de cláusula penal, o vinculado 

ao descumprimento total da obrigação e o que incide quando do incumprimento 

parcial desta. A primeira é denominada pela doutrina como compensatória e a 

segunda como moratória.

[...]

8. Recursos especiais não providos.

(REsp 1.186.789/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 20/03/2014, DJe 13/05/2014)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Contrato de transporte de gases. 

Rescisão unilateral. Conclusão do acórdão. Previsão de multa compensatória. 

Adimplemento. Lucros cessantes afastados. Rever o julgado. Impossibilidade. 

Óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Agravo interno improvido.

1. O Tribunal de Justiça, ao examinar a rescisão do contrato de transporte 

de gases e equipamentos fi rmado entre as partes, consignou expressamente a 

premissa de que a ora agravante optou pelo recebimento da multa compensatória 

prevista na cláusula penal, afastando-se, assim, o pleito de reparação por perdas 

e danos, sob pena de caracterizar bis in idem. Dessa forma, como a solução da 

controvérsia foi pautada na análise das cláusulas contratuais e no conjunto 

probatório colacionado aos autos, a revisão das conclusões alcançadas encontra 

óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.289.615/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018)

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de 

indenização. Recurso repetitivo. Sobrestamento. Atraso na entrega de obra. 

Lucros cessantes e cláusula penal. Interpretação de cláusulas contratuais e 

reexame de matéria de fato. Cumulação. Possibilidade.

1. A afetação de recurso especial ao ritos dos recursos repetitivos não impõe, 

necessariamente, a suspensão dos processos em curso no STJ, conforme decidido 

pela Segunda Seção desta Corte, no julgamento do AgRg na Rcl 27.689/MG, de 

relatoria do Ministro Moura Ribeiro.

2. Inviável a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria de 

fato em recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso dos autos, é vedada a alteração das conclusões do acórdão 

recorrido a respeito da caracterização da cláusula penal como compensatória, e 

não moratória, como pretende a recorrente.
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4. Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a 

execução da verba honorária, não atingida pela transação.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 764.552/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 31/10/2017)

Agravo interno no recurso especial. Direito Civil. Ação de rescisão contratual. 

Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Presunção de lucros 

cessantes correspondentes ao valor médio de aluguel do imóvel objeto do 

contrato. Agravo interno provido para reconsiderar parcialmente a decisão 

agravada e, em nova análise, conhecer e dar parcial provimento ao recurso 

especial.

1. A jurisprudência deste Sodalício fi rmou-se no sentido de que, reconhecida a 

culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes 

são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria 

de pagar.

2. Na espécie, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para 

condenar os ora agravados ao pagamento de lucros cessantes à parte ora 

agravante correspondentes ao valor médio de aluguel do imóvel objeto deste 

processo desde junho de 2013 até a efetiva entrega das chaves.

3. Agravo interno provido para reconsiderar parcialmente a decisão agravada 

e, em nova análise, dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1.723.050/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador 

Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 

26/09/2018)

Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. 

Processual Civil. Civil. Atraso na entrega de obra. Lucros cessantes. Agravo não 

provido.

1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da 

eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (julgado em 9/5/2018 e publicado no 

DJe de 22/05/2018), concluiu que, “descumprido o prazo para a entrega do imóvel 

objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora 

por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não 

demonstrada a fi nalidade negocial da transação”, de modo que a indenização dos 

lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período 

de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação 

de sentença.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 921.095/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)
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Recurso especial. Ação postulando o cumprimento de obrigação de fazer. 

Sentença de improcedência da pretensão autoral com condenação ao pagamento 

da cláusula penal avençada. Redução de ofício da multa contratual pela Corte 

estadual.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os 

contratantes, sua fi xação não fi ca ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto 

o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de 

ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o 

equilíbrio econômico fi nanceiro da avença, afastando o excesso confi gurador de 

enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 

2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo 

juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante 

da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a 

fi nalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo 

magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de 

cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou 

a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a 

colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida 

livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em 

caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma 

de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante 

a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da 

eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo 

da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento 

do devedor, proceder à sua redução, a fi m de fazer o ajuste necessário para que se 

alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não 

poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, 

de ofício e à luz do princípio da equidade, verifi car se o caso reclamará ou não a 

redução da cláusula penal fi xada.

8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem 

pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social 

decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e 

de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao 

princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão 

consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.
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9. Recurso especial não provido.

(REsp 1.447.247/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

Seguindo esse entendimento, diante de alentado estudo apresentado em 

palestra proferida no auditório do STJ, em 25/4/2018, a douta Ministra Maria 

Isabel Gallotti, pontuou, in verbis:

Aqui também se põe a mesma observação: a defi nição da tese há de levar em 

consideração a natureza da cláusula penal e não apenas o rótulo a ela dado no 

contrato. Se a cláusula penal incide todos meses, tendo como base de cálculo o valor 

do total do contrato, vale dizer, o valor do imóvel, é certo que se destina a coibir a 

mora da empresa na entrega do imóvel, mas também compensa o prejuízo sofrido 

mensalmente com a privação do uso imóvel, cujo valor locatício, como é notório, não 

ultrapassa no mercado, em regra, de 0,5% a 1% ao mês do valor do bem.

Diversa é a situação de multa moratória incidindo sobre o valor total do bem, mas 

apenas uma única vez, quando, então, naturalmente, não compensará a despesa (ou 

a perda da fruição) mensal do consumidor em decorrência do não cumprimento do 

prazo de entrega.

7. Desse modo, consoante iterativa jurisprudência do STJ, na mesma 

linha do precedente paradigma da Terceira Turma, em caso de inadimplemento 

(absoluto ou relativo), se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de 

equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que 

prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel.

No entanto, esses precedentes visam, justa e simetricamente à manutenção 

do equilíbrio da base contratual para a adequada reparação do dano, tomando 

a cláusula penal estipulada em benefício de apenas uma das partes como 

parâmetro objetivo, inclusive ressalvando, por exemplo, o abatimento do valor de 

um aluguel por mês de uso do imóvel.

Note-se:

Direito do Consumidor e Processual Civil. Recurso especial. Contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel. Rescisão por culpa da construtora 

(vendedor). Defeitos de construção. Arbitramento de aluguéis em razão do 

uso do imóvel. Possibilidade. Pagamento, a título de sucumbência, de laudo 

confeccionado extrajudicialmente pela parte vencedora. Descabimento. 

Exegese dos arts. 19 e 20 do CPC. Inversão de cláusula contratual que previa 

multa exclusivamente em benefício do fornecedor, para a hipótese de mora ou 

inadimplemento do consumidor. Possibilidade.
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1. Apesar de a rescisão contratual ter ocorrido por culpa da construtora 

(fornecedor), é devido o pagamento de aluguéis, pelo adquirente (consumidor), em 

razão do tempo em que este ocupou o imóvel. O pagamento da verba consubstancia 

simples retribuição pelo usufruto do imóvel durante determinado interregno 

temporal, rubrica que não se relaciona diretamente com danos decorrentes 

do rompimento da avença, mas com a utilização de bem alheio. Daí por que 

se mostra desimportante indagar quem deu causa à rescisão do contrato, se 

o suporte jurídico da condenação é a vedação do enriquecimento sem causa. 

Precedentes.

2. Seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada 

no Código de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por comezinho imperativo de 

equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente 

ao consumidor, para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual, fi cando 

isento de tal reprimenda o fornecedor - em situações de análogo descumprimento 

da avença. Assim, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso 

de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá 

incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento. 

Assim, mantém-se a condenação do fornecedor - construtor de imóveis - em restituir 

integralmente as parcelas pagas pelo consumidor, acrescidas de multa de 2% (art. 

52, § 1º, CDC), abatidos os aluguéis devidos, em vista de ter sido aquele, o fornecedor, 

quem deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.

3. Descabe, porém, estender em benefício do consumidor a cláusula que previa, 

em prol do fornecedor, a retenção de valores a título de comissão de corretagem 

e taxa de serviço, uma vez que os mencionados valores não possuem natureza de 

cláusula penal moratória, mas indenizatória.

[...]

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 955.134/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

16/08/2012, DJe 29/08/2012)

Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação civil pública. Multa moratória. 

Previsão contratual de cominação de multa apenas em face da mora do 

consumidor. Assimetria a merecer correção. Harmonia das relações de consumo. 

Equilíbrio contratual a ser restabelecido. Negativa de prestação jurisdicional. 

Inocorrência. Patente inovação por parte do recorrente acerca de questões 

alegadamente omissas, mas não suscitadas em momento oportuno.

1. Ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo buscando 

restabelecer o equilíbrio de contrato de adesão relativo a fornecimento de 

produtos, aplicando a mesma multa prevista para a mora do consumidor para as 

hipóteses de atraso na entrega das mercadorias ou de devolução imediata dos 

valores pagos.
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2. Inocorrência de violação ao disposto no art. 535 do CPC/73, quando o 

acórdão recorrido dá expressa solução às questões centrais, mesmo que não 

examine pontualmente cada um dos argumentos suscitados pelas partes. Caso 

concreto em que se alega omissão em relação a questões que sequer foram 

devolvidas quando da interposição de recurso de apelação.

3. Possibilidade de intervenção judicial nos contratos padronizados de 

consumo de modo a restabelecer o sinalagma negocial, fazendo incidir a mesma 

multa prevista para a mora do consumidor nos casos de atraso na entrega dos 

produtos ou de devolução imediata dos valores pagos quando exercido o direito 

de arrependimento, com fundamento tanto no CDC, como no próprio Código 

Civil (arts. 395, 394 e 422) ao estatuir os efeitos da mora e a submissão dos 

contratantes à boa-fé objetiva.

4. Manifesta abusividade na estipulação de penalidade apenas para o 

descumprimento das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato 

sem nada estatuir acerca da mora do fornecedor.

5. Manutenção da decisão que, reequilibrando a relação de consumo, determina 

a integração dos contratos celebrados pela ré da previsão de multa de 2% sobre 

o valor do produto no caso de descumprimento do prazo de entrega ou de atraso 

na devolução dos valores pagos quando exercido o direito de arrependimento. 

Precedente.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.548.189/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 13/06/2017, DJe 06/09/2017)

Civil e Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Mora 

do promitente vendedor. Cláusula penal. Inversão. Possibilidade. Reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula n. 

7/STJ. Decisão mantida.

1. “É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, 

na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na 

ausência de entrega do imóvel no prazo pactuado” (REsp n. 1.665.550/BA, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 16/5/2017).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, fi xou em 1% 

(um por cento) ao mês a indenização por lucros cessantes. Alterar tal conclusão, a 

fi m de reduzir o valor, demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, 

inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 706.499/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017)
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Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso 

manejado sob a égide do NCPC. Imóvel. Atraso na entrega. Inversão da cláusula 

penal. Possibilidade. Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. Indenização por danos 

morais e cláusula penal. Revisão. Pretensão recursal que envolve o reexame de 

provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Recurso manifestamente inadmissível. 

Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC e honorários recursais do art. 85, § 

11º, do NCPC. Agravo interno não provido.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do 

acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do 

STJ.

3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de inversão da cláusula 

penal em favor do consumidor, no caso de inadimplemento do promitente vendedor. 

Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.

4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência 

em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 

4º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa e a majoração 

dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11º, do NCPC, fi cando 

a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva 

quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa e majoração da verba 

honorária.

(AgInt no AREsp 985.690/AM, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 21/03/2017, DJe 03/04/2017)

De fato, as diretrizes da socialibilidade e da eticidade foram alçadas pelo 

CC/2002 a postulados fundamentais. Nesse passo, os contratos passam a ser 

concebidos em termos econômicos e sociais, consoante propugna a teoria 

preceptiva.

Em tese de doutorado, Rodrigo Toscano de Brito propugna que a ideia 

de equivalência, de equilíbrio, é a base ética das obrigações, bem rememorando 

o multicitado escólio de Miguel Reale, ao propugnar que o princípio do 

equilíbrio econômico dos contratos revela-se como base ética de todo o direito 

obrigacional:



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (255): 457-595, julho/setembro 2019 519

Sabendo que as obrigações se realizam primordialmente por meio dos 

contratos, fácil é notar que a idéia de equivalência, de equilíbrio, é a base ética das 

obrigações, como aliás deve-se frisar, a partir das lições de Miguel Reale.

[...]

Aliás, Miguel reale, em seu tradicional trabalho sobre a visão geral do Código Civil, 

é incisivo sobre o assunto, ao dizer: “O Código é um sistema, um conjunto harmônico 

de preceitos que exige a todo instante recurso à analogia e a princípios gerais, 

devendo ser valoradas todas as consequências da cláusula rebus sic stantibus. Nesse 

sentido, é posto o princípio do equilíbrio econômico dos contatos como base ética de 

todo o direito obrigacional”.

[...] pode o magistrado, em dada discussão contratual, perquirir sobre o que é justo 

e procurar o equilíbrio da contratação que esteja, eventualmente, arrebatada por um 

desequilíbrio, benefi ciando uma das partes e prejudicando a outra.

[...]

É de igual forma importante dizer que os princípios sociais da equivalência 

material, da função social e da boa-fé objetiva não podem ser vistos de modo 

estanque, como se cada um partisse para o fronte em campanha solitária.

[...]

Diz-se isso também para reverberar que o conceito de equivalência material 

conta, necessariamente, com a noção da boa-fé objetiva. De fato, os limites 

da relação interna entre os contratantes são encontrados a partir do dever de 

lealdade e de confi ança, de forma que não há dúvida sobre o conteúdo necessário 

da boa-fé objetiva para o alcance da equivalência material.

[...]

Ou seja, a necessidade de manutenção de um equilíbrio, durante todas as 

fases contratuais, deve ser considerada objetivamente, de forma que, havendo um 

deslocamento considerável ou distanciamento entre a prestação e a contraprestação, 

estas devem ser reaproximadas por critérios objetivos.

[...]

No Brasil, sem embargo, quem melhor visualiza o princípio da equivalência 

material, dando sua dimensão mais realista e, principalmente, situando-o em 

relação aos demais princípios sociais, é Paulo Luiz Netto Lôbo. Com efeito, segundo 

ele, “o princípio da equivalência material busca realizar e preservar o equilíbrio 

real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após sua execução, para 

harmonização de interesses”. (BRITO, Rodrigo Toscano de. Equivalência material 

dos contratos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 6-16)

Mutatis mutandis, apenas para um exercício de comparação, o art. 478 do 

CC dispõe que, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação 
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de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para 

a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o 

devedor pedir a resolução do contrato, ao tempo que o art. 479 estabelece que a 

resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modifi car equitativamente as 

condições do contrato.

Nessa toada, leciona a doutrina abalizada que “o Código Civil postula pelo 

equilíbrio da contratação [...]. O equilíbrio é pressuposto inerente a qualquer 

contratação, como imperativo ético do ordenamento jurídico” (FARIAS, 

Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Contratos: teoria geral e contratos 

em espécie. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 233-234).

No âmbito consumerista, as técnicas de interpretação do Código de Defesa 

do Consumidor devem levar em conta o art. 4º daquele diploma, que contém 

uma espécie de lente pela qual devem ser examinados os demais dispositivos, 

notadamente por estabelecer os objetivos da Política Nacional das Relações de 

Consumo e os princípios que devem ser respeitados - entre os quais se destacam, 

no que interessa ao caso concreto, a “harmonia das relações de consumo” e o 

“equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores”.

O magistério de Eros Roberto Grau explicita bem a forma pela qual devem 

ser entendidos os objetivos e os princípios adotados pelo CDC, sobretudo no 

art. 4º:

[...] eu diria que o art. 4º do Código de Defesa do Consumidor é uma norma-

objeto, porque defi ne os fi ns da política nacional das relações de consumo, quer 

dizer, ela define resultados a serem alcançados. Todas as normas de conduta 

e todas as normas de organização, que são as demais normas que compõem o 

Código do Consumidor, instrumentam a realização desses objetivos, com base nos 

princípios enunciados no próprio art. 4º. Para que existem, por que existem essas 

normas? Para instrumentar a realização dos fi ns defi nidos no art. 4º. Assim, todas 

as normas de organização e conduta contidas no Código do Consumidor, devem ser 

interpretadas teleologicamente, fi nalisticamente, não por opção do intérprete, mas 

porque essa é uma imposição do próprio Código. O que signifi ca isso? Sabemos que 

a interpretação não é uma ciência, é uma prudência. Nela chegamos a mais de 

uma solução correta, tendo de fazer uma opção por uma delas. A circunstância 

de existirem normas-objeto que determinam a interpretação de normas de 

organização e de conduta estreita terrivelmente a possibilidade dessa opção, 

porque a única interpretação correta é aquela que seja adequada à instrumentação 

da realização dos fi ns, no caso, os fi ns estipulados no art. 4º do CDC. (GRAU, Eros 

Roberto. Direito do consumidor: fundamentos do direito do consumidor. Cláudia 

Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011 (Coleção doutrinas essenciais, v. I), pp. 165-166, sem grifo no original).
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A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores 

devem ser equilibradas (art. 4º, inciso III), tem-se também como um direito 

básico do consumidor a “igualdade nas contratações” (art. 6º, inciso II), além de 

outros benefícios não previstos no CDC, mas que derivam “dos princípios gerais 

de direito” e da “equidade” (art. 7º).

Não fosse o bastante, o art. 51, ao enumerar algumas cláusulas tidas por 

abusivas, deixa claro que, nos contratos de consumo, deve haver reciprocidade 

de direitos entre fornecedores e consumidores, mostrando-se abusivas, por 

exemplo, as cláusulas contratuais que:

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora 

obrigando o consumidor;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que 

igual direito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua 

obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

É relevante notar também que a Portaria n. 4, de 13/3/1998, da Secretaria 

de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ) previu como abusivas 

as cláusulas que: “6- estabeleçam sanções em caso de atraso ou descumprimento 

da obrigação somente em desfavor do consumidor”.

Ressalte-se, no entanto, que as disposições contidas em normas infralegais, 

por expressa disposição do CDC, inserem-se na categoria de outros direitos 

“decorrentes [...] de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes” (art. 7º, CDC).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.990/DF, que 

impugnava o Decreto n. 2.181/97 e a Portaria n. 3, de 19/3/1999, da SDE/

MJ, sufragou a tese de ser possível a existência de novas cláusulas abusivas 

acrescentadas ao sistema consumerista pelo legislador infraconstitucional - como 

foi o caso do mencionado decreto e das portarias da SDE/MJ -, não havendo 

falar-se, segundo o entendimento do STF, de ofensa ao texto constitucional 

(ADI 1.990/DF, Relator: Minisitro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 

5/5/1999, DJ 25/6/1999).

Finalmente, destaco que é tendência mundial exigir reciprocidade entre as 

penalidades impostas ao consumidor e ao fornecedor, o que adotado na Diretiva 

n. 93/13, do Conselho da Comunidade Econômica Europeia (CEE), de 5/4/93, 

nos termos do art. 1º, alínea d, do Anexo:
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1. Cláusulas que têm como objetivo ou como efeito:

[...]

d) Permitir ao profi ssional reter montantes pagos pelo consumidor se este 

renunciar à celebração ou execução do contrato, sem prever o direito de o 

consumidor receber do profi ssional uma indenização de montante equivalente se 

for este a renunciar.

8. À vista disso, seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia 

adotada no CDC, ou, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se 

abusiva a prática de estipular cláusula penal exclusivamente ao adquirente, para 

a hipótese de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, fi cando isento 

de tal reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento da 

avença.

Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de 

inadimplemento por parte do consumidor, ela também deverá ser considerada 

para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a 

mora ou o inadimplemento absoluto.

No já referido estudo apresentado pela eminente Ministra Maria Isabel 

Gallotti, em palestra proferida no STJ, em 25/4/2018, Sua Excelência ressaltou:

Digna de nota é também a jurisprudência do STJ que, diante na previsão 

no contrato de multa moratória apenas em favor do fornecedor em caso de 

inadimplência do consumidor, determina a inversão da cláusula penal em favor 

do consumidor, caso haja mora da construtora na data aprazada para a entrega 

do imóvel. Essa questão foi afetada para julgamento pela 2ª Seção, em processo 

da relatoria do Ministro Salomão:

Proposta de afetação. Recurso especial. Rito dos recursos especiais 

repetitivos. Compra e venda de imóveis na planta. Atraso na entrega 

do imóvel. Controvérsia acerca da possibilidade de inversão, a favor do 

consumidor, da cláusula penal.

1. Delimitação da controvérsia: Defi nir acerca da possibilidade ou não 

de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal 

estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de 

inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/15.

(ProAfR no REsp 1.614.721/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda 

Seção, julgado em 26/4/17, DJe 3/5/17)
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Realmente, há casos em que a iniciativa do rompimento do contrato é do 

consumidor, quando excedido o prazo para a entrega da obra. Nessa hipótese 

a ausência de penalidade em prol do consumidor adimplente, privado de seu 

capital, pode ensejar a inversão da cláusula penal prevista no contrato somente 

em proveito do fornecedor.

Devem ser consideradas, porém, as peculiaridades do caso, e se adequada e 

equitativa a forma como está sendo determinada a inversão. Por exemplo, a multa 

moratória fi xada para caso de atraso do consumidor incide apenas sobre a prestação 

não paga no vencimento. A inversão, para determinar a incidência do mesmo 

percentual sobre o valor total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, parece 

não constituir uma mera inversão da multa moratória, podendo representar valor 

divorciado da realidade de mercado, desestabilizador da relação contratual, ou ser 

considerado razoável se entendido, cumulativamente, como sanção moratória e 

compensatória da privação do uso do imóvel no período de atraso na entrega do 

empreendimento.

Deveras, conforme assegurado pelos expositores na audiência pública, 

verificando-se em algumas decisões prolatadas no âmbito das instâncias 

ordinárias, constitui equívoco frequente simplesmente inverter, sem observar a 

técnica própria, a multa contratual referente à obrigação do adquirente de dar 

(pagar), para então incidir em obrigação de fazer, resultando em indenização 

pelo inadimplemento contratual em montante exorbitante, desproporcional, 

a ensejar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa, em indevido 

benefício do promitente comprador.

Consequentemente, penso que a inversão, para determinar a incidência 

do mesmo percentual sobre o preço total do imóvel, incidindo a cada mês 

de atraso, não constitui, em verdade, simples “inversão da multa moratória”, 

podendo, isto sim, representar valor divorciado da realidade de mercado, a 

ensejar enriquecimento sem causa.

Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, 

consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é 

de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). 

E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se 

houver observância de sua natureza, isto é, de prefi xação da indenização em 

dinheiro pelo período da mora.

Como é cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por 

exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão 

em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da 
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indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros cessantes. 

Feita essa redução, geralmente obtida por meio de arbitramento, é que, então, 

seria possível a aplicação/utilização como parâmetro objetivo, para manutenção 

do equilíbrio da avença, em desfavor daquele que redigiu a cláusula:

Os obstáculos começam a surgir quando uma e outra objetivam parcelas parcelas 

ou prestações de natureza heterogênea. Impõe-se, em tal hipótese, sua redução 

a dinheiro, denominador comum de todas as obrigações. Feita essa redução, 

geralmente obtida através de arbitramento, difícil não será averiguar se se cumpriu 

a regra do art. 411 do Código Civil de 2002. Convenha-se, entretanto, que, em tal 

caso, se priva a cláusula penal de uma de suas mais assinaladas vantagens, a 

eliminação de contestações entre as partes. (MONTEIRO, Washington de Barros; 

MALUF, Carlos Alberto Dabus. Direito das obrigações. 40 ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 434)

Quanto ao ponto, evidentemente, a multa compensatória estabelecida por 

mora referente à obrigação de pagar (de dar), no caso, não poderá, por questão 

de simetria, incidir sobre todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue 

(obrigação de fazer), como, aliás, reconhece o autor, ora recorrente, na inicial.

Além disso, como a cláusula penal compensatória visa indenizar, não há 

falar em cumulação com lucros cessantes, mas tão somente com atualização 

monetária e juros de mora a contar da citação (data da constituição em mora), 

como consignado no acórdão recorrido.

Confi rma-se atuais precedentes das duas Turmas de Direito Privado:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Contrato de transporte de gases. 

Rescisão unilateral. Conclusão do acórdão. Previsão de multa compensatória. 

Adimplemento. Lucros cessantes afastados. Rever o julgado. Impossibilidade. 

Óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Agravo interno improvido.

1. O Tribunal de Justiça, ao examinar a rescisão do contrato de transporte 

de gases e equipamentos fi rmado entre as partes, consignou expressamente a 

premissa de que a ora agravante optou pelo recebimento da multa compensatória 

prevista na cláusula penal, afastando-se, assim, o pleito de reparação por perdas 

e danos, sob pena de caracterizar bis in idem. Dessa forma, como a solução da 

controvérsia foi pautada na análise das cláusulas contratuais e no conjunto 

probatório colacionado aos autos, a revisão das conclusões alcançadas encontra 

óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.289.615/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018)
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Agravo interno no recurso especial. Promessa de compra e venda. Rescisão 

contratual. Multa compensatória. Lucros cessantes. Cumulação. Impossibilidade. 

Retenção de valores. Revisão. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 7/

STJ. Agravo não provido.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.635.794/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador 

Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 

25/10/2017)

9. A tese, portanto, do recurso repetitivo, é a seguinte:

No contrato de adesão fi rmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, 

havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, 

deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento 

do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão 

convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

10. No caso concreto, o recorrente pretende, conforme também requerido 

na inicial, a “inversão” da cláusula penal compensatória, nesse caso, sem 

cumulação com lucros cessantes.

Assim, dou parcial provimento ao recurso especial para julgar integralmente 

procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito do autor, ora 

recorrente, a ser indenizado pelo inadimplemento contratual, tomando-se como 

parâmetro a cláusula penal compensatória estabelecida apenas em benefício 

da incorporadora, mediante liquidação por arbitramento. Arbitro custas e 

honorários advocatícios - estes fi xados em 12% do valor atualizado da causa -, a 

serem suportados pela ré, ora recorrida.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Reporto-me ao voto proferido no 

REsp 1.614.721/DF, o qual também trata do Tema 971:

Aline Ramalho Sereno de Medeiros ajuizou ação de indenização por perdas e 

danos decorrentes de atraso na entrega de imóvel em construção prometido à 

venda pela empresa ré, MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiiliárias 

Ltda.
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A sentença, além dos lucros cessantes e outros encargos, condenou a ré 

a pagar, “a título de encargos moratórios invertidos, os percentuais de multa 

e juros de mora previstos na cláusula 4.2 do contrato, os quais devem incidir 

sobre as parcelas do contrato que seriam devidas pela parte autora no período 

compreendido entre 30/06/2014 até a efetiva entrega do imóvel objeto do 

contrato sub examen, tudo acrescido de correção monetária (INPC-IB3GE), a 

partir dos vencimentos mensais, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(artigo 405 do CCB/2002)” (fl . 135).

O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso de 

apelação interposto pela ré para afastar referida inversão da cláusula penal, em 

acórdão assim ementado (fl s. 196/197):

Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel em construção. 

Atraso na entrega do imóvel. Inovação recursal. Interesse de agir. Lucros 

cessantes. Inversão da multa moratória. Impossibilidade. Despesas com o 

imóvel. Responsabilidade da construtora até a efetiva entrega das chaves.

1. Caracteriza inovação recursal a apresentação, em sede de apelo, de 

matérias não trazidas na contestação, sendo vedado o seu conhecimento, 

sob pena de supressão de instância.

2. Demonstrada a necessidade e utilidade da ação de indenização, 

rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir.

3. É abusiva a cláusula que prevê alteração da data de entrega do imóvel 

com base no contrato de fi nanciamento porque coloca o consumidor em 

extrema desvantagem ao não saber ao certo a data do cumprimento da 

obrigação.

4. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo 

presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros 

cessantes.

5. Não é possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o consumidor porque não cabe ao julgador inovar no contrato.

6. As despesas do imóvel são de responsabilidade da construtora até a 

entrega das chaves ao comprador.

7. Conheceu-se parcialmente e, nesta parte, deu-se parcial provimento 

ao apelo da ré. (grifos não constantes do original)

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso especial, com fundamento 

nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, sustentando 

ofensa aos artigos 408, 409 e 410 do Código Civil, bem como divergência 

jurisprudencial, sob o entendimento de que deve ser aplicada também em favor 

do consumidor a cláusula penal moratória estipulada somente em benefício da 

fornecedora, nos casos de descumprimento do prazo previsto para entrega do 

imóvel.
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O presente feito foi submetido pela Segunda Seção desta Corte ao rito dos 

recursos repetitivos, cuja tese foi inscrita no Tema n. 971, para defi nição sobre 

“a possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), 

da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), 

nos casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda”.

Não desconheço a existência de diversos precedentes deste Tribunal 

que entendem cabível a inversão de cláusula contratual prevista para o 

descumprimento da obrigação de uma das partes contratantes para incidir 

também em caso de inadimplemento da obrigação da outra parte. São 

precedentes que, de fato, tratam de situações semelhantes à versada nos 

presentes autos, muitos deles tomados do julgamento de agravo interno.

Penso, todavia, que o julgamento de recursos de natureza extraordinária 

repetitivos é a oportunidade defi nitiva de aprofundamento da análise da questão 

federal controvertida, de acurada refl exão a respeito de sua relação com outros 

institutos jurídicos, com a abordagem de todos os aspectos envolvidos, inclusive 

de suas repercussões sociais e econômicas, a fim de que seja preservada a 

unicidade e a coerência do sistema jurídico.

Fosse a razão de ser do rito dos recursos repetitivos apenas consolidar questões 

já decididas em precedentes anteriores, não teria sentido o disposto no art. 1.038 

do CPC/2015, que faculta ao relator solicitar ou admitir manifestação de pessoas, 

órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, consoante a relevância da 

matéria e realizar audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com 

experiência e conhecimento na matéria a fi m de instruir o procedimento.

Ressalto a importância do precedente formado no recurso repetitivo, 

vinculante para as instâncias inferiores, e a circunstância de que sequer terão 

seguimento para o STJ recursos que procurem revisitar a tese já julgada sob 

prisma diverso (CPC, art. 1.040 e 1.042).

Essa seríssima consequência - imperativo de política judiciária acolhido 

pelo novo CPC - aumenta a responsabilidade dessa Seção, ao definir teses 

repetitivas, as quais devem, ao meu sentir, impor-se, sobretudo, pela força de seus 

fundamentos e capacidade de defi nir questões específi cas em harmonia com a 

totalidade do sistema jurídico em que se inserem.

Posta essa premissa, passo analisar a questão jurídica afetada nos presentes 

autos.

Trata-se especificamente da pretensão de inversão de cláusula penal 

estabelecendo o pagamento de juros de mora e multa moratória para o caso 

de impontualidade, por parte do consumidor, no adimplemento das prestações 

pactuadas.

Toda a argumentação desenvolvida nesse sentido se concentra na busca 

pela paridade contratual, tendo em vista a posição de desvantagem exagerada 
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do consumidor com a imposição de penalidade exclusiva, afetando o equilíbrio 

contratual, e no desestímulo ao atraso na entrega do bem pelo incorporador 

imobiliário.

Não desconheço a orientação desta Corte firmada no sentido de 

reconhecer, especialmente nos contratos de promessa de compra e venda de 

imóvel, a “manifesta abusividade na estipulação de penalidade apenas para o 

descumprimento das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato 

sem nada estatuir acerca da mora do fornecedor” (REsp 1.548.189/SP, Rel. Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6.9.2017).

Confi ram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Agravo interno no recurso especial. Contrato de promessa de compra e 

venda. Cláusula penal. Reciprocidade.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula 

penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar 

aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de 

uma das partes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.605.201/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 8.3.2018);

Direito do Consumidor e Processual Civil. Recurso especial. Contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel. Rescisão por culpa da construtora 

(vendedor). Defeitos de construção. Arbitramento de aluguéis em razão do 

uso do imóvel. Possibilidade. Pagamento, a título de sucumbência, de laudo 

confeccionado extrajudicialmente pela parte vencedora. Descabimento. 

Exegese dos arts. 19 e 20 do CPC. Inversão de cláusula contratual que previa 

multa exclusivamente em benefício do fornecedor, para a hipótese de mora 

ou inadimplemento do consumidor. Possibilidade.

1. Apesar de a rescisão contratual ter ocorrido por culpa da construtora 

(fornecedor), é devido o pagamento de aluguéis, pelo adquirente 

(consumidor), em razão do tempo em que este ocupou o imóvel. O 

pagamento da verba consubstancia simples retribuição pelo usufruto 

do imóvel durante determinado interregno temporal, rubrica que não se 

relaciona diretamente com danos decorrentes do rompimento da avença, 

mas com a utilização de bem alheio. Daí por que se mostra desimportante 

indagar quem deu causa à rescisão do contrato, se o suporte jurídico da 

condenação é a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes.
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2. Seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia 

adotada no Código de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por comezinho 

imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular 

penalidade exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou 

inadimplemento contratual, fi cando isento de tal reprimenda o fornecedor 

- em situações de análogo descumprimento da avença. Assim, prevendo o 

contrato a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento 

contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir, em 

reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento. 

Assim, mantém-se a condenação do fornecedor - construtor de imóveis - 

em restituir integralmente as parcelas pagas pelo consumidor, acrescidas 

de multa de 2% (art. 52, § 1º, CDC), abatidos os aluguéis devidos, em vista 

de ter sido aquele, o fornecedor, quem deu causa à rescisão do contrato de 

compra e venda de imóvel.

3. Descabe, porém, estender em benefício do consumidor a cláusula que 

previa, em prol do fornecedor, a retenção de valores a título de comissão 

de corretagem e taxa de serviço, uma vez que os mencionados valores não 

possuem natureza de cláusula penal moratória, mas indenizatória.

4. O art. 20, caput e § 2º, do Código de Processo Civil enumera apenas as 

consequências da sucumbência, devendo o vencido pagar ao vencedor as 

“despesas” que este antecipou, não alcançando indistintamente todos os 

gastos realizados pelo vencedor, mas somente aqueles “endoprocessuais” 

ou em razão do processo, quais sejam, “custas dos atos do processo”, “a 

indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente 

técnico”. Assim, descabe o ressarcimento, a título de sucumbência, de 

valores despendidos pelo vencedor com a confecção de laudo extrajudicial, 

mediante a contratação de perito de sua confi ança. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 955.134/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

29.8.2012).

Como cediço, as relações jurídicas decorrentes da incorporação imobiliária, 

regidas pela Lei n. 4.596/64, foram profundamente impactadas com a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, permitindo maior estreitamento entre o 

direito e a realidade social, com novos contornos à interpretação dos contratos de 

promessa de compra e venda de imóvel.

Creio, entretanto, que não é possível, data vênia, sob o argumento de se buscar 

equilíbrio contratual, a inversão de obrigações de naturezas distintas, concebidas 

em razão de dinâmica contratual própria, resultando na criação de uma nova 

obrigação não concebida pelos contratantes.

A Quarta Turma, no julgamento do REsp 1.412.993/SP, de minha relatoria 

para o acórdão, já afi rmou que, tendo em vista que “ao Poder Judiciário não é 
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atribuída a tarefa de substituir o legislador, a “inversão” da cláusula deve partir 

do atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha sido, 

efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do equilíbrio contratual, em 

afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do CDC”.

Partindo desses pressupostos - aos quais, à vista do caso ora em julgamento, 

acrescento a verificação dos motivos que levaram à pactuação da cláusula 

penal e a natureza da obrigação principal à qual ela é acessória - a excepcional 

possibilidade de imposição de cláusula penal a um dos contratantes, quando 

estipulada apenas em favor do outro, deve ser feita com muito cuidado, mormente 

em julgamento de caráter multitudinário, como o que de aqui se cuida.

Com efeito, o deslinde da questão passa pela análise dos motivos jurídicos 

e econômicos que ensejaram a pactuação da cláusula penal cuja inversão se 

pretende, bem como do alegado desequilíbrio na modalidade de contrato em 

exame e, também, das repercussões decorrentes em prol do desejado equilíbrio 

entre o interesse individual dos consumidores e o interesse coletivo dos demais 

envolvidos na incorporação, tendo em mira propiciar um mercado imobiliário 

saudável.

A incorporação imobiliária é atividade complexa que envolve relações entre 

vários agentes, tais como adquirentes, construtoras, fornecedores e fi nanceiras, 

por longo período, com obrigações recíprocas, até que seja materializado o 

produto, isto é, a unidade imobiliária a ser entregue ao adquirente.

Os custos econômicos e os riscos assumidos devem estar expressos no 

contrato, pois a insegurança quanto ao ponto elevará o preço inicial cobrado 

pelo incorporador, acarretando o indesejado desequilíbrio na relação entre 

incorporador e adquirente.

A ausência de estipulação de multa ao incorporador (fornecedor) pode, à 

primeira vista, aparentar caso de tratamento desigual entre os contratantes, visão 

que não subsiste a um exame aprofundado.

A penalidade analisada, cuja inversão se pretende, tem natureza específi ca 

para garantir o pagamento das prestações pelos adquirentes. À toda evidência, a 

multa de 2% e juros mensais de 1% são concebidos no contrato para ter caráter 

moratório, incidindo sobre a prestação vencida e não paga. A previsão de juros 

moratórios incidentes sobre o valor da prestação não paga no vencimento 

indeniza, de forma compatível, o atraso no cumprimento da obrigação de pagar 

quantia líquida.

Tal penalidade tem fi nalidade de garantir os interesses de ambas as partes, 

da incorporadora e do coletivo de adquirentes, pois a insufi ciência da poupança 

coletiva formada pelo pagamento das prestações é fato apto a ensejar a 

inviabilização do empreendimento.

Sobre esse fato já advertiu CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:
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Como contrato bilateral que é, a incorporação gera obrigações para 

ambas as partes. Tem-nas o incorporador, e a lei cautelosamente as 

menciona até com certa ênfase, não deixando mesmo de se referir àquelas 

que, não sendo peculiares a este contrato, entendeu destacar no seu sentido 

específi co. No entanto, igualmente as tem o candidato ou adquirente de 

unidade no edifício, e muitas vezes o malogro de incorporações, atirado a 

débito da má administração ou incorreto comportamento do incorporador, 

origina-se do inadimplemento por parte dos outros contratantes, 

notadamente no tocante ao pagamento das prestações que se obrigaram 

a solver (Condomínio e Incorporações, Gen-Forense, 13ª ed. revista e 

atualizada, pág. 295).

A relevância do pontual cumprimento das obrigações do adquirente para 

o sucesso do empreendimento foi cabalmente demonstrada em parecer 

apresentado pelo Professor Gustavo Franco, do qual transcrevo as seguintes 

passagens:

Como em diversas outras atividades em que é preciso construir um bem 

ou prover um serviço para o qual investimentos vultuosos e demorados 

são necessários, o adquirente fi nal da mercadoria ou serviço começa a pagar 

antes da coisa existir (“compra na planta”) e o produtor que, tecnicamente, 

“vende a descoberto”, ou seja, vende a coisa antes dela existir com base na 

promessa de entrega futura e usa os recursos assim obtidos para formar a 

base fi nanceira para a construção do bem ao longo de vários anos.

A participação de agentes fi nanceiros é fundamental e indispensável 

nessa cadeia de eventos, valendo observar que ela se dá, via de regra, 

em momento crucial do ciclo da incorporação, no momento em que a 

obra se completa, e ocorre a entrega das chaves, pois é a partir daí que o 

empreendimento se encontra “performado” (ou seja, que foi superada a fase 

mais difícil e arriscada da incorporação, a construção) e portanto é apenas a 

partir desse momento que o adquirente pode se tornar mutuário do agente 

fi nanceiro pois agora possui uma garantia a oferecer. Nesse momento, o 

agente fi nanceiro assume o papel de credor, em lugar do incorporador, 

desembolsa recursos para o credor original (o incorporador) e segue com 

o fi nancia mento pelos prazos remascenscentes do contrato, geralmente 

períodos longos.

É nesse momento crucial, o da entrega das chaves, que o fl uxo de caixa do 

incorporador passa a ser positivo e que, em geral, é o momento quando se 

defi ne se o empreendimento é lucrativo ou não. O tempo, ou a velocidade 

com que esse momento ocorre é crucial para o sucesso da atividade. Não há 

desacordo em se constatar que a incorporação é tanto mais bem-sucedida 

quanto mais rápida é a venda das unidades, após o lançamento comercial, 

mais rápida é a construção e a entrega das unidades. O gráfico abaixo 

descreve o fl uxo de caixa típico de um projeto de incorporação imobiliária:
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(...)

Nesse contexto, nada há de acidental no fato de que esta arquitetura 

contratual para a atividade produz fortes incentivos para que a empresa 

incorporadora acelere seus trabalhos e chegue o mais rápido possível no 

momento crucial de entrega das chaves.

É fundamental ter claro, portanto, que não há nenhuma vantagem para 

a incorporadora em atrasar a entrega do imóvel. Pelo contrário, há prejuízo, 

pois o consumo de capital próprio do empreendedor terá sido grande até 

esse momento, e sem ajuda do agente fi nanceiro, e enquanto isso não 

acontecer, o incorporador vai estressando suas possibilidades fi nanceiras. 

Por isso não há multas e punições pelo atraso na entrega, ainda mais num 

país tão repleto de incertezas empresariais que podem provocar atrasos, 

uma vez que o maior interessado em acelerar as coisas é o construtor.

Sublinhe-se: não há incentivos perversos (à procrastinação) a corrigir ou 

inibir através de multas.

Portanto, não há sentido econômico na punição da construtora pelo 

atraso (salvo quanto decorrente de má fé, fraude, ou algo desse tipo) 

pois, considerado o regramento típico dos contratos dessa modalidade, 

a construtora não deriva nenhuma vantagem do atraso, ao contrário, fica 

retardado o momento em que o agente fi nanceiro assume o fi nanciamento do 

imóvel e dá liquidez a construtora.

Na grande maioria dos casos o atraso é causado por fatores fora do 

controle da construtora, tipicamente os licenciamentos, ou também por 

elementos pertinentes ao ciclo econômico, como a escassez de materias 

primas e equipamentos, e mesmo por acúmulos de atrasos nas prestações 

dos mutuários ou distratos. Há uma inequívoca incerteza empresarial 

no estrito cumprimento do prazo de entrega, uma espécie de corrida de 

obstáculos para o empreendedor, para o sucesso da qual o adquirente 

contribui cumprindo pontualmente suas obrigações.

Existe um delicado equilíbrio no relacionamento entre as várias 

partes integrantes do ecossistema da incorporadora residencial que se 

viu consagrado pelos usos e costumes do setor, do qual resultou uma 

arquitetura contratual que alinha incentivos e evita comportamentos 

oportunistas. A incorporação consiste em esforço coletivo pelo qual 

dezenas ou mesmo centenas de pessoas aderem a um esforço fi nanceiro, 

cuja soma viabiliza um empreendimento coletivo que é a construção de 

um imóvel que vai acomodar diversas famílias. Há uma fase de construção, 

a mais delicada e envolta em riscos, para a qual todos contribuem, os 

adquirentes com o cumprimento pontual de sua obrigação, e a construtora 

pela execução pontual das diversas tarefas associadas às obras e dentro do 

orçamento contratado.
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Já com relação aos adquirentes, há uma diferença na natureza das 

obrigações, que são fi nanceiras, pré-defi nidas e consistem basicamente 

no pagamento pontual das mensalidades, sendo certo que na falta desses 

pagamentos, todo o esforço coletivo fi ca prejudicado. O incentivo, nesse 

terreno, é perverso, pois o individuo que atrasa desfruta do dinheiro que deixou 

de gastar e impinge no grupo o ônus decorrente da falta dessa liquidez para 

o andamento das obras. Esse prejuízo financeiro que a impontualidade 

do adquirente ocasiona ao bem coletivo tem a natureza do “free rider”, 

que é o “problema” habitual daquilo que os economistas designam como 

“bem público”: aquele para do qual o individuo não pode ser excluído do 

consumo que não esteja contribuindo para a sua constituição e preservação. 

O incentivo é perverso: individualmente o free rider enxerga vantagem em 

substrair-se do esforço, e geralmente não imagina a implicação coletiva de seu 

comportamento se disseminar se todos tiverem o mesmo pensamento.

É como o condômino que deixa de pagar sua cota parte, e faz incidir 

sobre os outros o ônus da manutenção ou construção de estruturas de uso 

comum. É uma situação onde não apenas se quer reparar as consequências 

fi nanceiras do comportamento free rider como se desenha penalidades 

que coíbam esses incentivos perversos naturais. Assim são as multas 

nos condomínios, pelo atraso nas mensalidades, e as prestações dos 

adquirentes em contratos de incorporação.

Não é a mesma situação do incorporador que se atrasou na entrega de 

obra, ou do condomínio que não entregou no prazo uma benfeitoria para a 

qual cobrou uma cota parte, pois não há incentivo perverso a corrigir.

(...)

Não punir para não criar incentivos errados, ou pela desnecessidade de 

corrigir incentivos perversos, não quer dizer que a construtora atrasada não 

deva reparar as consequências econômicas de seu atraso.

Entendo, portanto, que não é, em princípio, abusiva a estipulação, no contrato, 

de multa para desestimular o não pagamento tempestivo das prestações pelo 

adquirente, a fi m de coibir incentivo perverso, nocivo aos interesses não apenas 

do empreendedor, mas também do grupo de adquirentes.

Quanto à pretendida inversão de tal multa - acessória à obrigação de pagar as 

prestações - em desfavor do fornecedor que atrasa a entrega do imóvel, cumpre 

fazer algumas considerações.

Cuida-se, de um lado, de obrigação de dar - pagamento das prestações - e, de 

outro lado, de obrigação de fazer - construção e entrega do imóvel prometido à 

venda. A diversidade de tratamento espelha, justamente, as diferentes obrigações 

assumidas pelas partes no desempenho de sua função dentro do contrato.
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Anoto que a possibilidade de conversão de obrigações de natureza 

heterogênea, com sua mensuração em pecúnia, não traduz, data vênia, equidade 

em aplicação, face à diversidade de propósito para o qual concebida a cláusula 

penal no contexto próprio da relação contratual.

Não há falar-se em simetria na aplicação de penalidade, impondo-a a um 

dos contratantes, se não há obrigação correspondente. Nesses casos, não se 

trata de inversão, mas de criação de uma nova obrigação, o que não é admitido. 

A legislação não permite a criação de cláusula penal - sempre produto da 

autorregulamentação dos contratantes -; somente apresenta mecanismos ao 

julgador para sua dosimetria.

Em caso de detecção de abusividade na imposição de penalidade a uma das 

partes sem obrigação contrária correspondente, a solução não é a criação de uma 

nova penalidade, mas, sim, a declaração de sua nulidade, nos termos do artigo 51 

do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, a manifestação do Professor José Fernando Simão na audiência 

pública (fl s. 36-41):

O nome das coisas tem a ver diretamente com o tema da chamada 

inversão da cláusula penal. E vou exatamente falar sobre o nome ‘’inversão 

da cláusula penal’’.

O brasileiro tem assistido a um movimento legislativo/doutrinário de 

mudança do nome das coisas.

(...)

Então, o nome ‘’inversão da cláusula penal’’, o que estamos, efetivamente, 

trabalhando? E aqui vou pedir licença para citar dois autores que são as 

minhas bases teóricas: Pontes de Miranda, no seu Tratado, a obra magistral, 

e Antonio Junqueira de Azevedo, meu professor de mestrado e doutorado 

no Largo de São Francisco. Estamos tratando de inversão de cláusula penal 

ou estamos tratando de criar uma cláusula penal desfavor de alguém 

que não havia previsto inicialmente no contrato? Parece-me que o nome 

inversão é um nome que gera um equívoco conceitual, porque o que 

estamos fazendo na chamada inversão é criar uma cláusula penal que não 

existia em desfavor da parte ‘’a’’ ou da parte ‘’b’’.

(...)

Se a cláusula penal é realmente compensatória, eu e o Professor Otavio 

acreditamos nisso e defendemos isso de longa data, e ela não é punitiva 

no Direito Brasileiro, ela compensa o que? Ela compensa prejuízos prefi xados. 

As partes abrem mão de prova do prejuízo e prefi xam para no contrato os 

seus danos. Ora, e aí vem toda a questão, se as partes escolheram um dano 

prefi xado para o descumprimento da obrigação ou da prestação de João, como 

transfi ro para a obrigação ou prestação de Maria? Ou seja, há um problema 
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aqui, ao meu sentir, valorativo. Se a construtora - e depois, vou dar uma solução 

jurídica que me parece adequada - impuser - e segundo o Professor Flávio 

Tartuce, eventualmente, indevidamente - uma cláusula penal em desfavor do 

consumidor, o problema é que a previsão de descumprimento daquela cláusula 

penal é para a prestação do consumidor. Invertê-la em desfavor da construtora 

é ignorar a natureza jurídica das prestações. As prestações não são iguais. Dizia 

aqui um colega, na tribuna, que isso é um perigo, porque espalhará para 

todas as ações e aumentará o número de ações. Eu, como técnico, não vou 

avaliar se isso aumenta ou não aumenta as ações, vou dizer uma coisa que 

me parece bastante simples: se a prestação descumprida for de dar, no caso 

do consumidor, e a prestação descumprida for de fazer, no caso do empreiteiro 

ou construtor, como é que vou aplicar a mesma cláusula penal que pressupõe 

obrigações distintas simplesmente invertido?

Então, parece-me que aqui o debate é mais complexo. Inversão de 

cláusula penal é criar cláusula penal desfavor de alguém desconsiderando a 

diferença de prestações: dar e fazer, dar e não fazer ou fazer e não fazer.

Portanto, o que me preocupa não é se vão ou se não vão aumentar as 

ações, porque faz parte do jogo democrático buscar o Poder Judiciário, o 

que me preocupa é como justifi car, por exemplo, a um comodatário ou 

a um comodante que a cláusula penal prevista para o descumprimento 

da prestação do comodatário aplica-se ao comodante e vice-versa, se o 

comodatário tem a obrigação da dar posse, tem a obrigação de conservação 

da coisa e o comodante tem uma obrigação praticamente pré-contratual, 

porque ainda não há contrato, de entregar a posse. Nesse momento, o que 

me difi culta na compreensão do tema inversão da cláusula penal são esses 

dois pontos: criação de uma prestação inexistente, ferindo toda a base do 

negócio jurídico, o negócio jurídico é a autorregulamentação da vontade 

das partes, e inverte prestação como obrigações, prestações distintas, e a 

cláusula penal é uma prestação auxiliar.

(...)

Mas o que quero dizer é o seguinte: como resolvo a questão de eventual 

abusividade da cláusula penal imposta aos consumidores? Não é invertendo 

a cláusula penal, é nulifi cando a cláusula penal. Aliás, o art. 2.035 diz que 

nenhuma convenção prevalecerá se contrariar função social do contrato. 

O plano da efi cácia, seguindo a doutrina de Pontes Miranda, ou o plano 

da validade, invalidade ou ineficácia, resolvem o problema da cláusula 

penal eventualmente tida por abusiva sem a questão da inversão, porque a 

inversão é a criação de uma cláusula penal para quem não teria. Portanto, o 

sistema resolve o problema que estamos debatendo nesta sessão. Resolve 

por meio de inefi cácia ou de invalidação, mas jamais de inversão, jamais de 

criação em prol de alguém que tem prestação distinta daquela para quem 

a cláusula penal foi inicialmente concebida. O remédio está no sistema. 
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Não precisamos - o Professor Otávio tem razão - sair do sistema e buscar a 

principiologia. O sistema diz que se a cláusula for abusiva, ela é inefi caz ou ela 

é nula. Não preciso inverter cláusula penal. E aí, sim, dizem os advogados dos 

consumidores, haverá uma função didática. Se a cláusula penal for tida por 

nula, nos próximos contratos, as construtoras colocarão cláusula penal para 

ambas as partes. Mas a simples inversão da cláusula penal não é possível no 

sistema.

No mesmo sentido, manifestou-se o Professor Sylvio Capanema na audiência 

pública (fl s. 49-53):

Desde o primeiro momento, eu sustentei que não era possível reverter a 

cláusula penal por várias razões, muitas delas já ressaltadas dessa tribuna. 

A primeira é a incontornável diferença de natureza jurídica das prestações 

emanadas desses contratos. Temos, de um lado, uma obrigação pecuniária 

e, do outro, por parte do incorporador, uma obrigação de fazer. Não há, 

à luz da doutrina tradicional, como reverter as sanções de prestações tão 

diferentes em sua natureza. Por outro lado, todos nós sabemos, desde Savigny, 

que o negócio jurídico é autorregulamentação dos interesses privados. Como 

poderia o judiciário criar uma pena para uma das partes, que não está prevista 

no contrato? E, também se ressaltou que, desde Clóvis, a cláusula penal 

compensatória não permite qualquer outra pretensão de perdas e danos.

Então, o que se poderia fazer nesse caso seria, como disse o Professor 

Simão, pleitear a nulidade da cláusula ou encontrar uma outra solução que 

não agrida de maneira tão formal esses conhecimentos tradicionais da 

doutrina jurídica.

Observo que a criação de cláusula penal inexistente em prol do consumidor - 

por meio da dita inversão de cláusula acessória à obrigação de natureza diversa 

- não necessariamente atenderia ao interesse do consumidor.

Com efeito, falhando o fornecedor em sua obrigação de entregar 

tempestivamente a unidade imobiliária, a consequência ditada pelo Código do 

Consumidor e pelo Código Civil será o direito de obter o ressarcimento pleno de 

todos os prejuízos sofridos com a demora.

A cláusula penal compensatória - quando expressamente estipulada no 

contrato para compensar o descumprimento da obrigação à qual ela é acessória 

- por um lado, representa vantagem ao lesado, ao qual assiste o direito de exigir a 

pena convencional sem sequer alegar prejuízo (Código Civil, art. 416, caput).

Por outro lado, segundo a disciplina do instituto dada pelo parágrafo único do 

mesmo artigo, “ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não 

pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. 

Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor 

provar o prejuízo excedente.”
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Vale dizer, ao se entender que a previsão no contrato de cláusula 

compensatória em favor do fornecedor para o caso de atraso no pagamento 

das prestações implicaria a inversão da cláusula em prol do consumidor em 

caso de demora no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, a cláusula 

compensatória invertida, por sua natureza, na ausência de pacto em sentido 

diverso, afastaria a possibilidade de qualquer outra pretensão de perdas e danos, 

conforme acentuado no texto acima transcrito de Sylvio Capanema.

O absurdo dessa conclusão - criação, por inversão, de cláusula penal 

inexistente no contrato, privando o consumidor de qualquer outra pretensão 

de perdas e danos - realça o equívoco da pretendida inversão, notadamente, 

nos termos em que realizada pela sentença de primeiro grau. Com efeito, esta 

determinou o pagamento pela fornecedora, ao consumidor, da multa e dos juros 

que este teria que pagar, tomando por base as prestações a cargo do próprio 

consumidor, sem nexo, portanto, com a obrigação inadimplida pela fornecedora. 

Em outros processos análogos, determina-se a incidência da multa e dos juros 

moratórios, mensalmente, sobre o valor total do contrato, o que não representa 

mera inversão de encargos que deveriam incidir apenas sobre parcela do preço 

porventura não paga tempestivamente.

Observo, no ponto, que a solução preconizada no voto do eminente Relator 

para converter em pecúnia, por meio de arbitramento, a obrigação de fazer 

do fornecedor, “apurando-se valor adequado e razoável para indenização pelo 

período da mora”, para sobre o valor encontrado fazer incidir a cláusula penal 

invertida, refl ete a difi culdade inerente à disparidade das obrigações das partes 

contratantes e, na prática, signifi caria a criação, pelo Judiciário, de cláusula nova, 

cujos parâmetros (e não apenas a respectiva quantifi cação) seriam decididos caso 

a caso, após surgido o litígio, aniquilando, data maxima venia, a razão de ser o 

instituto de direito civil “cláusula penal”, voltado precisamente a predeterminar 

o valor compensatório do inadimplemento da obrigação principal ao qual é 

acessória.

Penso, data vênia, que, na ausência de cláusula penal acessória ao cumprimento 

de determinada obrigação contratual, a melhor solução será realmente a 

apuração, diante das circunstâncias do caso concreto, e se necessário por meio de 

perícia, do valor do ressarcimento pleno dos prejuízos alegados pela parte lesada. 

A apuração, nesse caso, deve voltar-se à verifi cação do prejuízo concreto sofrido, 

a ser indenizado, e não, data maxima vênia, do valor da obrigação descumprida, 

para constituir a base de cálculo da cláusula penal invertida - na realidade, criada, 

uma vez que não pactuada pelas partes para o reforço da obrigação inadimplida.

Ademais, a Segunda Seção já decidiu que o atraso na entrega da unidade 

imobiliária enseja o pagamento de lucros cessantes de forma presumida. Leia-se:

Embargos de divergência em recurso especial. Compra e venda de 

imóvel. Atraso na entrega. Lucros cessantes. Prejuízo presumido.
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1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel 

enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período 

de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do 

promitente comprador.

2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso 

de responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

DJe 22.5.2018).

Ressalto que, além do pagamento de lucros cessantes presumidos, 

consubstanciados pelo valor de locação do imóvel, o incorporador fi ca ainda 

sujeito a ter que indenizar outros eventuais prejuízos sofridos pelo adquirente com 

o descumprimento do prazo de entrega do bem, caso alegados e comprovados.

Por fim, não impressiona a alegação de que a inversão poderá servir de 

desestímulo ao atraso na entrega do bem pelo incorporador.

Isso porque conforme exposto pelos economistas Eduardo Zylberstajn (EESP/

FGV) e Gustavo Franco (ABRAINC) na audiência pública realizado no STJ no dia 

27.8.2018 para debate dos Temas repetitivos 970 e 971, o atraso na obra não é 

vantajoso ao incorporador, pois só recebe fl uxo positivo de caixa após a entrega 

das unidades e antes tem de arcar com altos custos, inclusive fi nanceiros, com a 

demora.

Deve-se ter em vista que a severidade da pena traduz maior risco, que 

certamente será repassado ao consumidor no preço pedido pelo vendedor.

Conforme consignei no Seminário sobre “A Incorporação Imobiliária na 

Perspectiva do STJ”, realizado no STJ no dia 25.4.2018, como um instrumento 

importante para a concretização do direito constitucional à moradia (artigo 6º da 

Constituição Federal), muitas interferências no setor produtivo têm sido efetuadas 

pelo Poder Judiciário. Mas a intervenção estatal, com o exacerbamento na 

proteção conferida aos compradores de imóveis, não pode servir de desestímulo 

à construção civil, o que certamente redundaria em um contexto desfavorável ao 

consumidor, com o aparecimento de difi culdades no acesso ao almejado bem. A 

proteção do interesse dos consumidores, portanto, deve ser exercida de forma 

equilibrada, sem descurar da coletividade, o que ensejará a sustentabilidade e a 

estabilidade entre os interesses envolvidos na incorporação imobiliária.

Concluo, assim, que não há fundamentação jurídica ou econômica para 

embasar o alegado desequilíbrio contratual e ensejar a pretendida inversão da 

cláusula penal.

No caso dos autos, verifi co que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia 

com tal conclusão.
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Em face do exposto, com a devida venia, divirjo do voto proferido pelo 

eminente Ministro relator para negar provimento ao recurso especial e propor a 

fi xação da seguinte tese:

Não é possível a inversão da cláusula penal estabelecida em desfavor 

do adquirente para o pagamento das prestações com sua aplicação ao 

descumprimento pela construtora no prazo de entrega de imóvel em 

construção prometido à venda.

É como voto.

Em face do exposto, com a devida venia, divirjo do voto proferido pelo 

eminente Ministro relator para negar provimento ao recurso especial e propor a 

fi xação da seguinte tese:

Não é possível a inversão da cláusula penal estabelecida em desfavor 

do adquirente para o pagamento das prestações com sua aplicação ao 

descumprimento pela construtora no prazo de entrega de imóvel em construção 

prometido à venda.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Acompanho o eminente Relator, destacando 

que em casos como tais, havendo previsão de cláusula penal apenas para o 

inadimplemento do adquirente, ela também deverá ser considerada para a fi xação 

da indenização pelo inadimplemento do vendedor, afastando a possibilidade de 

ser calculada sobre o valor total da obra.

Estará, assim, a egrégia Segunda Seção, nesta assentada do dia 8/5/2019, no 

julgamento do tema Representativo da Controvérsia n. 971, proposto no âmbito 

do presente Recurso Especial, assim como do REsp n. 1.614.721/DF, para os 

fi ns do rito dos recursos repetitivos, ratifi cando a redação da tese, previamente 

ajustada na sessão do dia 27/3/2019, de que: “No contrato de adesão fi rmado entre 

o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas 

para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fi xação da 

indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações 

de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
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Com essas considerações e pedindo vênia aos eminentes Ministros Antonio 

Carlos Ferreira e Maria Isabel Gallotti, acompanho o eminente Relator, Ministro 

Luis Felipe Salomão.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.635.428-SC (2016/0285000-5)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Silvio Rodrigues Damasceno

Advogados: Gerson Adriano Lohr - SC031456

Klaus Franzner Sell - SC032239

Luiz Fernando Franzner e outro(s) - SC044026

Recorrido: Concreto Construtora de Obras Ltda - EPP

Advogado: Flavia Michelly Cardoso da Silva - PR094401

Interes.: Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - 

            Brasilcon - “Amicus Curiae”

Advogado: Amanda Flávio de Oliveira e outro(s) - MG072110

Interes.: Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC - “Amicus 

           Curiae”

Advogado: Sylvio Capanema de Souza e outro(s) - RJ010502

Interes.: Associacao Brasileira de Incorporadoras Imobiliarias - 

              ABRAINC - “Amicus Curiae”

Advogado: Juliana Cordeiro de Faria e outro(s) - MG063427

Interes.: Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas 

           no Estado de São Paulo - Sinduscon - “Amicus Curiae”

Advogado: Ricardo de Oliveira Campelo e outro(s) - PR033204

Interes.: Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande 

              Florianópolis - Sinduscon - FPOLIS - “Amicus Curiae”

Advogado: Diogo Bonelli Paulo e outro(s) - SC021100
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EMENTA

Recurso especial representativo de controvérsia. Compra e venda 

de imóvel na planta. Atraso na entrega. Novel Lei n. 13.786/2018. 

Contrato fi rmado entre as partes anteriormente à sua vigência. Não 

incidência. Contrato de adesão. Cláusula penal moratória. Natureza 

meramente indenizatória, prefi xando o valor das perdas e danos. 

Prefi xação razoável, tomando-se em conta o período de inadimplência. 

Cumulação com lucros cessantes. Inviabilidade.

1. A tese a ser fi rmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é 

a seguinte: A cláusula penal moratória tem a fi nalidade de indenizar 

pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em 

valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros 

cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, após fi nalização do julgamento do 

caso concreto na sessão de julgamentos de 08 de maio de 2019, no seguinte 

sentido: “Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso 

especial, abriu divergência a Sra. Ministra Nancy Andrighi dando provimento 

ao recurso especial, no que foi acompanhada pelo Sr. Ministro Marco Buzzi, e, 

por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.”

Fixou-se, nesta assentada, tese para os fi ns repetitivos no tema 970, a 

seguir: “A cláusula penal moratória tem a fi nalidade de indenizar pelo adimplemento 

tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-

se sua cumulação com lucros cessantes”.

Vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Marco Buzzi.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos 

Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, apenas nesta assentada, o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
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Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 22 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 25.6.2019

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Na origem, Silvio Rodrigues 

Damasceno ajuizou ação de cumprimento de cláusula contratual c/c perdas 

e danos em face de Concreto Construtora de Obras Ltda - EPP, com base no 

descumprimento pela ré de obrigação prevista em contrato de compra e 

venda pactuado entre as partes, cujo objeto era um apartamento localizado no 

Residencial Brasília Beltramini.

Alegou haver no contrato previsão de entrega do imóvel em até 18 

(dezoito) meses após a assinatura, sob pena de multa mensal (cláusula 6ª). 

Esclareceu que referido contrato teria sido assinado em 22 de julho de 2010 e 

que a obra deveria ter sido fi nalizada em 22 de janeiro de 2012, mas que teria 

recebido as chaves do imóvel somente por volta do dia 15 novembro de 2012 e 

que a averbação da conclusão da obra no Registro de Imóveis teria ocorrido em 

13 de novembro de 2012. Afi rmou que, por conta do atraso, teria experimentado 

danos materiais, assim como abalo, angústia e afl ição.

Requereu, em suma, (a) o pagamento de multa contratual de 25% sobre 

o valor do contrato, mais a quantia de 1% ao mês pelo atraso, na forma da 

Cláusula 6.2 do contrato de compra e venda; (b) o pagamento de perdas e danos 

no valor de R$ 4.866,66 (quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta 

e seis centavos), referente aos R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos durante os 

9 (nove) meses do período de locação, ou, caso não seja aceito tal pedido, a 

condenação em lucros cessantes em valor semelhante ou em valor a ser arbitrado 

em liquidação de sentença.

Analisada a ação, o sentenciante de piso julgou parcialmente procedente o 

pedido para condenar a ré a pagar ao autor, desde 23 de maio de 2012 até a data 

em que o apartamento foi entregue, a título de perdas e danos, aluguel mensal 

em valor unitário que deverá ser apurado na fase de liquidação/execução de 

sentença, levando em consideração o mercado imobiliário da região.
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A empresa ré interpôs apelação, pleiteando o afastamento da obrigação 

de pagamento de multa contratual, ante a latente validade das disposições 

contratuais, assim como da condenação ao pagamento de indenização 

complementar e ao pagamento de alugueres à recorrida no período em que foi 

prorrogada a entrega da obra.

Julgado o recurso, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina dar-lhe parcial provimento, para julgar improcedente o pedido 

de condenação à indenização por danos materiais equivalentes a alugueres, 

mantendo-se, no mais, a sentença nos termos da ementa abaixo reproduzida (fl s. 

325-326):

Processual Civil e Civil. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Violação não 

verifi cada. Mera repetição dos argumentos já elencados na peça de defesa não 

configura afronta á dialeticidade, desde que combatam os fundamentos do 

decisório e demonstrem o interesse recursal.

Promessa de compra e venda de imóvel. Prazo de entrega. Cláusula de tolerância. 

Previsão contratual. Extrapolamento. Inadimplência confi gurada

1 Nos contratos de compra e venda de bens imóveis, desde que expressamente 

prevista e com prazo pautado na razoabilidade, é válida a cláusula que estende o 

prazo de entrega além do ajustado pelas partes contratantes.

2 Extrapolado o interregno previsto, considerando-se a abusividade da 

possibilidade de duplo elastecimento, um sem qualquer motivo e outro por 

razões disciplinadas na avença, ou entregue o bem fora do prazo contratualmente 

estipulado, responde a incorporadora pelos prejuízos suportados pelo adquirente 

consumidor.

Dano material. Atraso na entrega de apartamento. Cláusula penal. Aluguéis. 

Cumulação indevida

1 O contratante responsável pelo atraso na entrega de imóvel adquirido na 

planta, dá azo á aplicação da cláusula penal contratualmente prevista.

2 Segundo determina o art. 416, parágrafo único, do Código Civil, ausente 

previsão contratual, não pode o credor cobrar indenização por perdas e danos 

cumulativamente à cláusula penal, notadamente quando ambas as postulações 

têm idêntica natureza.

Juros de “pré-amortização”. Entrega do imóvel. Atraso. Período de pagamento. 

Prolongamento. Ressarcimento devido

O comprador responde pelos juros de pré-amortização durante a fase de 

construção até a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel. Os 
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valores pagos após esse marco fi nal devem ser restituídos na forma simples pela 

construtora que deu causa ao atraso e à prorrogação do período de cobrança 

daquele encargo.

Litigância de má-fé. Inocorrência

Para que haja condenação em multa por litigância de má-fé é necessário que 

esteja evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou o de 

atentar contra o regular desenvolvimento do processo.

Foi interposto recurso especial por Silvio Rodrigues Damasceno, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal.

Nas razões do recurso especial, a parte ora recorrente alega, além de 

divergência jurisprudencial, que o acórdão violou os arts. 389 e 475 do Código 

Civil.

Afirma ser possível a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula 

penal, incorrendo o acórdão recorrido em divergência jurisprudencial com o 

entendimento fi rmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 

n. 1.355.554/RJ, n. 953.907/MS e n. 968.091/DF.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 373-381.

Admitido o recurso especial na origem, ascenderam os autos a esta Corte 

Superior, e, verifi cando a multiplicidade de recursos a versarem sobre a mesma 

controvérsia - possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda -, revelou-se imperiosa a afetação do presente 

recurso como representativo da controvérsia, juntamente com o REsp n. 

1.498.484/DF, nos termos do art. 1.036, § 5º, do CPC/2015.

Em parecer apresentado às fl s. 412-417, o Ministério Público Federal 

opinou pelo não conhecimento do recurso especial. 

Em vista da transcendência social, econômica e jurídica dos precedentes 

e das teses que serão consolidados pela jurisprudência desta Corte, realizou-

se Audiência Pública, nos moldes do disposto no art. 185, I, do RISTJ, com a 

participação de pessoas e entidades com representatividade técnica na área de 

interesse para a fi xação de tese repetitiva, valendo destacar:

a) o Professor Otavio Luiz Rodrigues Junior (para quem, em síntese, 

o Código Civil estabeleceu que a cláusula penal compensatória no Brasil 
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não tem função punitiva, mas eminentemente compensatória e puramente 

indenizatória, não sendo possível haver cumulação de indenização com cláusula 

penal compensatória, seja o regime jurídico de direito civil ou de direito do 

consumidor) acrescentou que a interpretação correta a ser conferida ao art. 

410 do CC é que a cláusula penal não é demandável de modo coativo. Ou 

seja, a parte interessada pode não se utilizar da cláusula penal e discutir lucros 

cessantes, perdas e danos, de modo livre, por meio de instrução ampla, apenas 

abrindo mão da agilidade que a cláusula penal confere.

b) por sua vez, o Professor Flávio Tartuce enfatizou a natureza jurídica de 

contratos de adesão própria da aquisição imobiliária. Lembrou que o Código 

Civil de 2002 prevê proteção ao aderente contratual, estabelecendo no art. 

423, a interpretação pró-aderente e, no art. 424, a nulidade de cláusulas que 

implicam na renúncia antecipada do aderente a um direito resultante da 

natureza do negócio. Firmou, também, a impossibilidade de cumulação da 

cláusula penal compensatória, para os casos de inadimplemento absoluto, com 

os lucros cessantes, com base nos arts. 410 e 416, parágrafo único, do Código 

Civil. Ponderou acerca da utilização, para solução da questão, de princípios do 

direito contratual, tais como proporcionalidade e razoabilidade, boa-fé objetiva 

e função social do contrato.

c) para o Professor José Fernando Simão, a cláusula penal não se cumula 

com prejuízos suplementares, salvo autorização expressa do próprio contrato. 

A cláusula penal “fecharia” a questão, encerraria a autonomia privada; e se 

entendessem abusiva a cláusula, nos casos em que existissem outros danos, 

dever-se-ia anular a cláusula penal e fi xar indenização apenas a partir dos 

prejuízos provados.

d) Sylvio Capanema, também comungando da opinião dos outros 

expositores, afi rmou a natureza compensatória da cláusula penal, traduzindo sua 

cumulação com lucros cessantes, ou com qualquer outra verba a título de perdas 

e danos, em um bis in idem repudiado pela ordem jurídica brasileira. Asseverou 

que a cláusula penal compensatória não é punitiva, ao contrário, substitui 

a obrigação que visa garantir, não havendo, portanto, como cumulá-la com 

qualquer outra na qualidade de perdas e danos, sob pena de enriquecimento 

indevido do próprio credor.

e) Gustavo Franco, baseado numa análise econômica, alertou que a 

atividade de incorporação residencial é complexa, envolve relação de vários 

anos entre coletivos de pessoas que se agrupam de forma condominial para 
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relacionarem-se com uma construtora, que, por sua vez, relaciona-se com 

vários fornecedores. Pontuou o eminente economista o que se segue, de acordo 

com notas taquigráfi cas juntadas aos autos: “E mais, a mecânica econômica de 

operação deste setor compreende o fato de que o empreendedor, o incorporador, 

começa o processo, depois de ter um projeto, vendendo a descoberto, vendendo 

uma mercadoria que ele vai construir com o produto da venda da coisa antes 

dela existir. Empresarialmente, é um negócio arriscado. O momento em que 

a construção se encerra, que se diz na nossa linguagem econômica que o 

empreendimento se encontra performado, é o momento onde se constituiu uma 

garantia para então o agente fi nanceiro entrar no processo e fi nanciar o restante 

da compra. Até aquele momento, todo o desembolso, todo o fl uxo de caixa é 

negativo para o incorporador e, neste momento da entrega, é quando ele começa 

a ter o cash fl ow positivo.(...) O incorporador que atrasa perde dinheiro. Esse é 

o momento em que ele passa a ter capital de giro positivo e se isso demorar ele 

estressa as suas necessidades fi nanceiras. Portanto, é muito estranho pensar que 

o atraso deva ser objeto de uma punição quando ele já está sendo punido pela 

própria estrutura contratual, que ordena essa atividade econômica. Ela já tem 

esse alinhamento de incentivos de forma natural.(...) para nós, economistas, 

quando se estipula números dessa ordem de grande meio a um por cento para 

o atraso está-se praticando o que os colegas advogados chamam de lucros 

cessantes, é uma indenização que repõe exatamente a situação econômica que 

haveria, caso a obrigação tivesse sido cumprida. E, portanto, a acumulação, 

obviamente, é pagar duas vezes a mesma coisa e do nosso ponto de vista 

econômico não faz nenhum sentido”.

f ) Walter José Faiad, em nome do IDEC, assinalou, em contraponto às 

manifestações do Dr. Gustavo Franco, que, “em Direito, talvez diferentemente 

da Economia, nós temos o fenômeno da boa-fé, que se positiva principalmente 

no fenômeno que Menezes Cordeiro chamou de surrectio, que é a construção 

de uma cláusula implícita que estava lá e ninguém viu. Daí por que há a 

possibilidade sim de, mesmo não existindo a cláusula em desfavor do 

consumidor, que seja aplicada. O nome disso é paridade, e é mais antigo talvez 

do que a escrita, porque há sociedades que não tinham escrita, mas já tinham 

mecanismos de solução de confl ito que eram baseados em talião”.

É o relatório.

2. Para logo, defi ro o ingresso, como amici curiae, da Defensoria Pública da 

União, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias - Abrainc, do 
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Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado 

de São Paulo - Sinduscon-SP e do Sindicato da Indústria da Construção Civil 

da Grande Florianópolis - Sinduscon-Fpolis (fl s. 420-429, 432-465, 468-531, 

534-595).

Com efeito, muito embora os autos já tenham subsídios satisfatórios 

advindos da audiência pública, em vista da representatividade das entidades 

requerentes, notadamente para propiciar eventual sustentação oral e entrega de 

memoriais, defi ro o ingresso, ressalvando, contudo, que assumem a qualidade de 

amici curiae no estado em que se encontram os autos.

3. A presente Questão de Ordem tem por objetivo esclarecer pontos 

relevantes para ensejar o posterior julgamento dos recursos repetitivos, se for o 

caso, de modo a evitar surpresa para as partes e insegurança jurídica.

Por certo, houve circunstância fático-jurídica relevante após a afetação 

do presente recurso, em decisão colegiada desta egrégia Seção (acórdão, fl s. 

256-265), com o advento da Lei n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, 

alterando as Leis n. 4.591/1964 e 6.766/1979, para disciplinar questões acerca 

do inadimplemento (parcial ou absoluto) em contratos de compra e venda, 

promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas 

integrantes de incorporação imobiliária ou de loteamento.

A lei decorre do Projeto de Lei n. 1.220/2015, de autoria do Deputado 

Celso Russomanno, com a seguinte justifi cativa, in verbis:

A desistência de compra de imóveis na planta tem se tornado um tormento 

ao consumidor em face da ausência de norma legal que regulamente a questão. 

Atualmente os Tribunais de todo o País e as Ações Civis Públicas propostas pelo 

Ministério Público vem estabelecendo como justa a possibilidade de retenção 

pelas incorporadoras do valor de 10 % (dez por cento) sob título de ressarcimento 

de custos, todavia, algumas empresas ofertam a devolução de quantias menores 

aos consumidores, obrigando-os a procurarem o judiciário.

Em face do exposto, propomos a presente regulamentação da questão para 

dar garantir segurança tanto aos consumidores quanto ás empresas e evitando 

que inúmeras ações sejam encaminhadas ao judiciário.

A lei aprovada contém a seguinte ementa:

Altera as Leis nos 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de 

unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano.
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É bem de ver, assim, que, no âmbito doutrinário, há acesas controvérsias 

bem identifi cadas, especialmente relacionadas à aplicação da lei no tempo, que 

consistem em saber, acerca da Lei n. 13.786/2018, se: a) a solução estabelecida 

por esse Diploma é aplicável a contratos fi rmados anteriormente a sua vigência; 

b) pode ser aplicada por analogia em outros contratos assemelhados ou apenas 

naqueles a envolver imóveis em incorporação imobiliária (imóveis “na planta”) 

ou loteados; c) nas relações de consumo, é afastado o CDC naquilo que não for 

compatível.

Em alentado estudo sobre a bem recente Lei, os Consultores Legislativos 

Carlos E. Elias de Oliveira e Bruno Mattos e Silva expõem a questão com 

clareza e apresentam suas conclusões:

As críticas aos tropeços técnicos da lei já estão sendo disparadas por grandes 

juristas. Por exemplo, o civilista Otávio Luiz Rodrigues Junior fez várias denúncias, 

afi rmando que: (1) ao tratar de resolução e resilição como se fossem iguais, a 

nova lei ignorou que se tratavam de “hipóteses absolutamente distintas segundo 

a boa técnica jurídica”; (2) “em mais outro assassínio da boa técnica, cria-se 

uma nova modalidade de cláusula penal com teto prefi xado e não vinculada 

ao inadimplemento (necessariamente) culposo”; (3) “a nova lei peca ao usar 

terminologia ultrapassada ou pouco técnica”;

[...]

De um lado, é atécnico chamar o novo diploma de “Lei do Distrato”, pois, além 

do distrato, o seu foco é disciplinar o desfazimento do contrato por culpa de uma 

das partes (resilição unilateral ou resolução por inadimplemento).

De outro, é equivocado entender que a lei trata de todos os contratos de 

aquisição de imóvel. Ela, na verdade, só cuida dos que envolvem venda de imóveis 

“na planta”, seja em regime de incorporação, seja em regime de loteamento. 

Portanto, contratos de venda de imóveis já construídos entre particulares não são 

tratados pela nova lei.

Apesar disso, em se tratando de venda de imóveis construídos, deve ser 

admitida, por analogia, a aplicação da nova lei quando o comprador puder ser 

considerado consumidor, pois, onde há o mesmo fundamento, deve haver a 

mesma regra (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris). O art. 4 da LINDB autoriza essa 

analogia.

Em vendas entre particulares sem relação de consumo, não há razão para a 

incidência analógica da nova lei: o regime da liberdade contratual deve seguir as 

regras gerais do direito civil.

Por fim, embora a lei só trate de contratos de compra e venda e de seus 

desdobramentos (promessas e cessões), ela também deve ser estendida, 
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por analogia, mutatis mutandi, a outras espécies contratuais envolvendo 

transferência de imóvel, como o contrato de permuta. Assim, se um consumidor 

trocar um terreno próprio por um apartamento “na planta”, devem-se observar 

analogicamente as regras da nova lei, como as de limites de valores de multas 

compensatórias.

[...]

Entendemos que a nova lei será aplicável quando houver consumidor, pois, 

além de os debates no Congresso Nacional terem sido focados em calibrar as 

regras perante os consumidores, a nova lei faz referência esparsa ao CDC em 

alguns dispositivos, a exemplo do novo art. 35-A da Lei 4.591/64.

[...]

A nova lei só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à entrada 

em vigor. Não poderá, jamais, atingir contratos anteriores, nem mesmo os efeitos 

futuros desse contrato, porque a retroatividade – ainda que mínima – é vedada no 

direito brasileiro para normas que não sejam constitucionais originárias. A propósito, 

reportamos o leitor a excelente artigo da Ministra Fátima Nancy Andrighi[4] e 

também ao texto “Caso dos planos de saúde a retroatividade das leis”[5].

Assim, se, após a entrada em vigor da nova lei, um consumidor incorrer em 

inadimplência em relação a um contrato antigo, o caso deverá ser disciplinado 

pela legislação anterior. Não pode a nova lei incidir, sob pena de se chancelar uma 

retroatividade mínima para a nova lei, o que seria inconstitucional.

De qualquer forma, por uma manobra astuciosa, há a possibilidade de 

os tribunais, à luz da legislação anterior, mudarem seus entendimentos para 

chegarem a um resultado igual ao da nova lei, especialmente quando a questão 

tiver sido tratada com base na volatilidade de princípios e de cláusulas abertas. 

Assim, por exemplo, os tribunais costumavam considerar abusivas as multas 

compensatórias acima de 15% do valor pago contra o consumidor e, para tanto, 

valia-se do conceito aberto de abuso de direito previsto nos arts. 413 do CC e 

51 do CDC. Os tribunais poderiam, baseando-se nesse mesmo conceito aberto, 

passar a entender que a multa compensatória poderia chegar a 25% ou a 50% 

conforme haja ou não patrimônio de afetação, tudo de modo a chegar ao mesmo 

resultado prático da nova lei.

Entendemos, porém, que essa manobra seria indevida e jamais deveria ser 

admitida pelos tribunais para o caso em específi co, pois, além de os referidos 

percentuais serem alarmantes à luz do ordenamento jurídico anterior à nova lei, 

a orientação consolidada dos tribunais gera legítima expectativa nos indivíduos, 

que, confiando nela, celebram contratos e propõem ações judiciais. Mudar 

jurisprudência consolidada gera insegurança jurídica.

Seja como for, caso os tribunais venham a mudar o seu entendimento, eles devem, 

no mínimo, modular os efeitos por dois motivos.
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O primeiro motivo é que o próprio CPC protege essa boa-fé e essa segurança 

jurídica, recomendando a modulação de efeitos da mudança de jurisprudência 

consolidada a fi m de que o novo entendimento só se aplique para ações judiciais 

posteriores (art. 927, § 3º, CPC).

O segundo é que, ao nosso sentir, essa modulação dos efeitos é exigência do 

princípio constitucional da segurança jurídica e da legalidade. É que a norma jurídica 

tem de ser prévia. E, por norma jurídica, há de entender-se não apenas o texto legal, 

mas também a sua interpretação, pois, como é consabido, lei é texto e contexto. 

Portanto, seria inconstitucional mudança de jurisprudência consolidada para atingir 

ações judiciais anteriores.

Desse modo, temos que, na hipótese de os tribunais vierem a mudar sua 

jurisprudência consolidada para chegar a um resultado similar ao da nova lei, é 

dever deles aplicar essa nova orientação apenas para ações judiciais propostas 

posteriormente à nova lei, sob pena de ferir os princípios constitucionais da segurança 

jurídica e da legalidade. (Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2019/01/10/

a-recente-lei-do-distrato-lei-no-13-786-2018-o-novo-cenario-juridico-dos-

contratos-de-aquisicao-de-imoveis-em-regime-de-incorporacao-imobiliaria-ou-

de-loteamento-parte-1/>. Acesso em: 23 de março de 2019)

Também parece ser essa a posição do estudioso do assunto Antonio 

Ricardo Corrêa, em artigo publicado na Revista Justiça e Cidadania (edição 

222, fevereiro/2019), ao estabelecer que:

Como se não fosse pequeno esse desafi o, deverá se ter profunda serenidade e 

equilíbrio no uso da Lei no 13.786/2018, não se afastando do caminho de convocar 

o Legislativo a se unir ao Judiciário, ao Executivo e ao mercado imobiliário para 

juntos acharem uma solução completa, sustentável e efi caz, advertidos todos 

que soluções unilaterais estarão longe de resolver o problema e perto de torná-

lo defi nitivo e irrecuperável. Há que se decidir, ainda, se a nova lei se aplicará aos 

contratos em curso ou apenas ao novos contratos, me parecendo ser essa última a 

interpretação mais técnica, embora seja razoável admitir que as decisões das ações 

de distrato ainda em curso possam revelar um aumento do percentual de retenção 

até o limite de 50%.

Nesse mesmo diapasão, vêm bem a calhar as ponderações da eminente 

Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do julgamento pela Terceira Turma do 

REsp n. 1.249.484/MS - que trata da aplicação ou não do CDC a contrato 

de transporte anterior à sua vigência -, ao assentar que não há necessidade 

de dispositivo expresso fi xando que não retroagirá a nova lei, inclusive que 

eventual artigo nesse sentido teria caráter meramente explicitante (julgado em 

15/5/2012, DJe 21/5/2012), in verbis:
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Valem, destarte, aqui, as observações que fi z no voto proferido quando do 

julgamento do REsp 782.433/MG:

Não se pode olvidar que a CF/88 adotou, como regra geral do sistema, o princípio 

da não-retroatividade da lei, admitindo-se, por outro lado, a sua retroatividade 

como exceção. Assim o fez ao prescrever em seu art. 5º, XXXVI, que “a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Não 

outro o sentido imposto pelo comando legal constante do art. 6º da LICC, segundo 

o qual “a lei terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada”.

Destarte, em princípio, o fato rege-se pela lei em vigor na data de sua ocorrência. 

Trata-se de regra geral de direito intertemporal, de incidência imediata e inexorável 

da lei. Se está em vigor, portanto apta para incidir, e o fato nela previsto ocorre, dá-se 

a incidência, vale dizer, o fato ganha imediatamente a signifi cação jurídica que a lei 

vigente lhe atribui.

Acrescente-se, por oportuno, que não há necessidade de dispositivo expresso 

fi xando essa incidência imediata. A norma que inclui artigo nesse sentido terá caráter 

meramente explicitante. Sua ausência não faz com que as leis silentes sobre a questão 

intertemporal sejam retroativas.

[...]

Não obstante a regra geral de irretroatividade, a questão que se põe é saber 

se, por ser norma de ordem pública, o CDC se aplicaria retroativamente àquelas 

situações já consumadas.

Nesse aspecto, Caio Mário da Silva Pereira anota que “quando a regra da não-

retroatividade é de mera política legislativa, sem fundamento constitucional, o 

legislador, que tem o poder de votar leis retroativas, não encontra limites ultralegais 

à sua ação, e, portanto, tem a liberdade de estatuir o efeito retrooperante para a 

norma de ordem pública, sob o fundamento de que esta se sobrepõe ao interesse 

individual. Mas, quando o princípio da não-retroatividade é dirigido ao próprio 

legislador, marcando os confi ns da atividade legislativa, é atentatória da constituição 

a lei que venha ferir direitos adquiridos, ainda que sob inspiração da ordem pública” 

(Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 149).

A partir dessas ponderações, conclui-se que o CDC não tem efeito retroativo 

pelo mero fato de ser uma norma de ordem pública. O texto constitucional, ao 

preceituar que a lei nova não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido 

e a coisa julgada, não faz distinção entre legislações de ordem pública e outras que 

não possuem essa natureza. Quisesse o legislador constituinte admitir como regra a 

retroatividade das leis de ordem pública, deveria, como fez com questões envolvendo 

a lei penal benéfi ca ao réu, excepcionar expressamente tal situação no próprio texto 

constitucional.

Sendo assim, os fatos já consumados, perfeitamente concluídos na vigência de 

normas anteriores à Lei consumerista, não são atingidos por sua força e autoridade 

legislativa.
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[...]

Não há, portanto, a incidência do art. 27 do CDC à espécie.

Do juízo perfi lhado pela Quarta turma extrai-se também que, em vista 

da irretroatividade de lei, não seria possível a modifi cação do entendimento 

jurisprudencial nos processos pendentes de julgamento, se fosse decorrente 

de mudança normativa (AgInt nos EDcl no AREsp n. 910.775/SP, Relator 

Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 27/3/2018).

4. Diante desse cenário, para a solução da presente Questão de Ordem, 

anoto que o art. 6º, II, da LINDB esclarece que se consideram adquiridos assim 

os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles 

cujo começo do exercício tenha termo prefi xo ou condição preestabelecida 

inalterável, a arbítrio de outrem.

Mutatis mutandis, o art. 131 do CC estabelece que o termo inicial suspende 

o exercício, mas não a aquisição do direito. Em suma, a materialização da 

condição suspensiva contratual referente à pactuação acessória de multa 

moratória (avençada com valor defi nido em porcentagem ou em valor nominal, 

no mais das vezes de fácil identifi cação) protrai o eventual exercício, mas não a 

aquisição do direito, que se integra imediatamente ao patrimônio jurídico da 

pessoa, sem afetar sua existência e validade.

De fato, o direito que se integrou ao patrimônio jurídico de uma pessoa 

terá que ser respeitado pelas normas que surjam futuramente e eventualmente 

disciplinem de maneira diferente a matéria, pois a sucessão de normas no tempo 

não afeta o direito que se incorporou ao patrimônio jurídico (COELHO, Fábio 

Alexandre. Lei de introdução às normas do direito brasileiro comentada. São Paulo: 

Edipro, 2015, p. 120-122).

Não se pode olvidar que uma norma legal ou infralegal não mais vigente 

poderá continuar vinculante, atingindo casos anteriores à sua revogação, 

produzindo seus efeitos, porque deve respeitar o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada. A norma poderá ser eficaz, mesmo já 

revogada (DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução às normas do direito brasileiro 

interpretada. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 204-206).

Deveras, a efi cácia jurídica é irradiação do fato jurídico; consequentemente, 

depois da incidência da regra jurídica no suporte fático, passa a pertencer ao 

mundo jurídico. Incidência é prius; e a incidência supõe a regra jurídica e o 

suporte fático sobre o qual ela incida. Completado o suporte jurídico, a regra 
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jurídica incide - “[o] que nos interessa é, tão-só, a data da sua incidência sobre 

o suporte fático; portanto, só a data do fato jurídico” (MIRANDA, Francisco 

Cavalcante Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo 5. Campinas: Bookseller, 

2000, pp. 33, 35 e 36).

No ponto, para a aferição da presença do direito adquirido, é necessário 

que: a) tenha ocorrido um ato ou fato jurídico com o condão de produzir 

consequências jurídicas, levando a pessoa a adquirir um direito que passa 

a integrar seu patrimônio jurídico; b) ainda não tenha sido exercido, 

evidentemente, pois isso faria desaparecer o direito adquirido, que passaria a ser 

qualifi cado como consumado, efetivado ou implementado (COELHO, Fábio 

Alexandre. Lei de introdução às normas do direito brasileiro comentada. São Paulo: 

Edipro, 2015, p. 121).

Nesse passo, consoante o abalizado escólio doutrinário, a garantia 

estabelecida no art. 6º da LINDB impõe a intangibilidade do direito adquirido 

e do ato jurídico perfeito:

A garantia inscrita no art. 6º da LINDB foi incorporada ao texto das Constituições 

brasileiras e presentemente está reproduzida no art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal [...]. O tema é correlato à irretroatividade da lei.

Note-se que a garantia em questão não proíbe a retroação. A noção de 

irretroatividade é dirigida ao intérprete. Em princípio não se interpreta uma 

lei de modo a que se aplique a fatos pretéritos, salvo se ela for expressa nesse 

sentido. Ao retroagir, porém, a lei deve pôr a salvo o direito o adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada. Então o mandamento constante da LINDB e da 

Constituição Federal signifi ca que a lei, nas hipóteses em que retroaja, deve respeitar 

as mencionadas balizas. A retroação, por conseguinte, é exceção e não regra; mesmo 

quando excepcionalmente se materialize, encontra óbice no direito adquirido, no ato 

jurídico perfeito e na coisa julgada.

[...]

A retroatividade é um problema que se põe no plano da eficácia da lei. 

Considerados os três planos, da existência, validade e efi cácia, a retroatividade 

ligar-se-á a este último. A projeção de efeitos para o passado é chamada de 

retroeficácia; e a mantença de efeitos após a revogação é conhecida como 

ultratividade. Então as garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da 

coisa julgada podem ser entendidas de duas maneiras: uma, como impedimento 

à retroefi cácia da lei; a outra, como fundamentos de sua ultratividade. No direito 

adquirido, a lei revogada continua a viver, isto é, projeta efeitos mesmo depois 

do fi m de sua vigência. (RAMOS, André de Carvalho; GRAMSTRUP, Erik Frederico. 

Comentários à lei de introdução às normas do direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2016, p. 100-101)
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O ato jurídico perfeito e a coisa julgada podem ser reconduzidos ao conceito 

de direito adquirido, que abrange os outros dois institutos.

[...]

Gabba, mestre italiano, professor da Universidade de Pisa, no seu livro clássico, 

que infl uenciou muitas gerações de juristas, teoria della retroattività delle leggi 

[...] dá a sua defi nição de direito adquirido [...] o que podemos traduzir para: “è 

adquirido todo direito que: a) é consequência de um fato idônea para produzi-lo, 

em virtude da lei e do tempo em que o fato foi realizado, embora a ocasião de fazê-

lo valer não se tenha apresentado antes da atuação de uma lei nova a respeito do 

mesmo, e que b) nos termos da lei sob o império da qual se verifi cou o fato de onde 

se origina, entrou imediatamente a fazer parte do patrimônio de quem o adquiriu”.

[...]

De minha parte, entendo que o princípio da irretroatividade das leis signifi ca 

princípio da intangibilidade do direito adquirido.

[...]

A lei é irretroativa no sentido de que não pode voltar-se para o tempo anterior 

e reger casos pretéritos que já estejam acobertados pelo direito adquirido.

[...]

A lei que entra em vigor tem efeito imediato e geral, regulando, em princípio, 

somente os casos futuros.

[...]

O princípio de que a lei em vigor tem efeito imediato e geral, sem poder reger 

os fatos passados que representem direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa 

julgada (CF, art. 5º, XXXVI; LICC, art. 6º, caput), é absoluto, e se opõe a qualquer caos 

de retroatividade, seja maxima, média ou mínima. Como diz Washington de Barros 

Monteiro: “Todos esses casos são de retroatividade injusta, porque com ela se verifi ca 

lesão, maior ou menos, a direitos individuais”. (VELOSO, Zeno. Comentários à lei de 

introdução ao código civil. 2 ed. Belém: Unama, 2006, p. 131-137)

No multicitado e histórico julgamento da ADI 493, Relator o insigne 

Ministro Moreira Alves, o Plenário do STF estabeleceu balizas para o alcance 

até mesmo de lei de ordem pública (cogente) nos efeitos futuros de contratos 

celebrados anteriormente a ela (retroatividade mínima), assentando que, se a lei 

alcançasse os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente, violaria o 

art. 5º, XXXVI, da CF. Confi ra-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. - Se a lei alcancar os efeitos futuros de 

contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade 

minima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. 
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- O disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer 

lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de 

direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do S.T.F.. - 

Ocorrência, no caso, de violação de direito adquirido. A taxa referencial (TR) não 

e indice de correção monetária, pois, refl etindo as variações do custo primario da 

captação dos depositos a prazo fi xo, não constitui indice que refl ita a variação do 

poder aquisitivo da moeda. Por isso, não há necessidade de se examinar a questão 

de saber se as normas que alteram indice de correção monetária se aplicam 

imediatamente, alcancando, pois, as prestações futuras de contratos celebrados 

no passado, sem violarem o disposto no artigo 5, XXXVI, da Carta Magna. - 

Também ofendem o ato jurídico perfeito os dispositivos impugnados que alteram 

o critério de reajuste das prestações nos contratos ja celebrados pelo sistema do 

Plano de Equivalencia Salarial por Categoria Profi ssional (PES/CP). Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade 

dos artigos 18, “caput” e paragrafos 1 e 4; 20; 21 e paragrafo único; 23 e paragrafos; 

e 24 e paragrafos, todos da Lei n. 8.177, de 1 de maio de 1991. (ADI 493, Relator(a): 

Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1992, DJ 04/09/1992 pp-

14089 Ement vol-01674-02 pp-00260 RTJ vol-00143-03 pp-00724)

Assim, “tratando-se de contrato legitimamente celebrado, as partes têm 

o direito de vê-lo cumprido, nos termos da lei contemporânea ao seu nascimento, a 

regular, inclusive, os seus efeitos. Os efeitos do contrato fi cam condicionados 

à lei vigente no momento em que foi fi rmado pelas partes. Aí, não há que 

invocar o efeito imediato da lei nova [...], uma lei nova não pode estender-se, 

com a fi nalidade de regê-los, aos efeitos futuros de contratos anteriormente 

pactuados, pois, se tal situação se revelasse possível, o Estado passaria a dispor 

de um temível poder de intervenção na esfera das relações contratuais privadas 

em curso de execução, afetando, em seus aspectos essenciais, a própria causa 

geradora daquelas conseqüências jurídicas” (AI 251.533, Relator: Ministro Celso 

de Mello, julgado em 25/10/1999, publicado em DJ 23/11/99, p. 32).

5. Destarte, penso que não se pode cogitar de aplicação simples e direta 

da nova Lei n. 13.786/18 para a solução de casos anteriores ao advento do 

mencionado Diploma legal (retroatividade da lei, com consequente modifi cação 

jurisprudencial, com ou sem modulação).

Ainda que se possa cogitar de invocação de algum instituto da nova lei de 

regência para auxiliar nas decisões futuras, e apenas como norte principiológico 

- pois haveria mesmo necessidade de tratamento mais adequado e uniforme 

para alguns temas controvertidos -, é bem de ver que a questão da aplicação ou 

não da nova legislação a contratos anteriores a sua vigência está a exigir, segundo 
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penso, uma pronta solução do STJ, de modo a trazer segurança e evitar que 

os jurisdicionados que fi rmaram contratos anteriores sejam surpreendidos, ao 

arrepio do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

É notória a tradição deste Colegiado de, em regra, não sufragar tese 

vinculante sem que tenha havido prévio debate em outros feitos propiciando 

adequado amadurecimento das questões envolvidas, razão pela qual reputo 

relevante e prudente - para ensejar segurança, evitar surpresa e permitir maior 

qualidade aos debates que envolvem os quatro recursos repetitivos afetados 

- estabelecer que não serão aplicados diretamente os dispositivos da Lei 

n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para a solução dos casos em 

julgamento.

É o que proponho.

VOTO-VOGAL

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Silvio Rodrigues Damasceno, com fundamento na alínea “c” do permissivo 

constitucional.

Em razão da multiplicidade de recursos a versarem sobre a mesma 

controvérsia – possibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com 

cláusula penal moratória nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel em construção 

–, houve a afetação deste para julgamento conforme a sistemática estatuída nos 

arts. 1.036 e seguintes do CPC/15.

Voto do e. Relator: fi xa tese no sentido do descabimento da cumulação da 

cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes, quando aquela 

se revelar sufi ciente à reparação do dano decorrente do atraso na entrega de 

imóvel pela incorporadora/construtora.

É o brevíssimo relatório.

Acerca da questão controvertida, pesquisa no sistema eletrônico de 

jurisprudência desta Corte revela que o entendimento do STJ se encontra 

consolidado, desde ao menos o ano de 2009, no sentido da possibilidade de 

cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes.

Nesse sentido, alinho os seguintes recursos especiais julgados pelos 

colegiados das duas turmas de direito privado deste Tribunal:
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Recurso especial. Ação rescisória. Obrigação. Descumprimento. Cláusula 

penal moratória. Cumulação com lucros cessantes. Possibilidade. Violação a literal 

disposição de lei. Inexistência. Dissídio jurisprudencial. Ausência de similitude 

fática.

1. A instituição de cláusula penal moratória não compensa o inadimplemento, 

pois se traduz em punição ao devedor que, a despeito de sua incidência, se vê 

obrigado ao pagamento de indenização relativa aos prejuízos dele decorrentes. 

Precedente.

2. O reconhecimento de violação a literal disposição de lei somente se dá 

quando dela se extrai interpretação desarrazoada, o que não é o caso dos autos.

3. Dissídio jurisprudencial não confi gurado em face da ausência de similitude 

fática entre os arestos confrontados.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 968.091/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 

19/03/2009, DJe 30/03/2009)

Direito Civil. Promessa de compra e venda de imóvel em construção. 

Inadimplemento parcial. Atraso na entrega do imóvel. Mora. Cláusula penal. Perdas 

e danos. Cumulação. Possibilidade.

1.- A obrigação de indenizar é corolário natural daquele que pratica ato lesivo 

ao interesse ou direito de outrem. Se a cláusula penal compensatória funciona 

como pre-fi xação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal 

moratória, que não compensa nem substitui o inadimplemento, apenas pune a 

mora.

2.- Assim, a cominação contratual de uma multa para o caso de mora não 

interfere na responsabilidade civil decorrente do retardo no cumprimento da 

obrigação que já defl ui naturalmente do próprio sistema.

3.- O promitente comprador, em caso de atraso na entrega do imóvel adquirido 

pode pleitear, por isso, além da multa moratória expressamente estabelecida no 

contrato, também o cumprimento, mesmo que tardio da obrigação e ainda a 

indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante 

o período da mora da promitente vendedora.

4.- Recurso Especial a que se nega provimento.

(REsp 1.355.554/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

06/12/2012, DJe 04/02/2013)

Recursos especiais. Contrato de compra e venda de imóveis na planta. Entrega 

da obra. Atraso. Ação de indenização. Proprietário permutante. Legitimidade. 

Cláusula penal. Reciprocidade. Lucros cessantes. Cumulação. Possibilidade. Exceção 

de contrato não cumprido. Prova. Ônus. Réu. Excesso de chuvas. Escassez de 
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mão de obra. Caso fortuito. Força maior. Não confi guração. Lucros cessantes. 

Termo fi nal. Reexame de provas. Inviabilidade. Súmula n. 7/STJ. Inadimplemento 

contratual. Danos morais.

1. Os recursos especiais têm origem em ação de indenização por perdas 

e danos decorrentes de atraso na conclusão de obra objeto de contrato de 

compromisso de compra e venda para fi ns de aquisição de unidades imobiliárias 

em empreendimento comercial.

[...]

4. A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos 

deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em 

favor de uma das partes.

5. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por 

lucros cessantes pela não fruição do imóvel, pois aquela tem natureza moratória, 

enquanto esta tem natureza compensatória.

[...]

10. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos.

(REsp 1.536.354/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Consumidor e Processual Civil. Recurso especial. Indenização por danos morais 

e materiais. Atraso na entrega de unidade imobiliária. Cláusula penal moratória. 

Possibilidade de cumulação com lucros cessantes. Jurisprudência consolidada no 

STJ. Danos morais. Simples atraso. Ausência.

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e 

distribuído a este gabinete em 22/09/2016.

2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização 

por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. 

Precedentes.

3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de 

reavaliação da sensibilidade ético-social comum na confi guração do dano moral. 

Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.

4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por 

si só, danos morais ao promitente-comprador.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Além desses precedentes, analisados colegiadamente, há um sem número 

de julgamentos realizados de forma monocrática ou em agravos internos/
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regimentais no mesmo sentido. A título ilustrativo, vale conferir: AgRg no 

AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

25/08/2014; AgInt no AREsp 969.357/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, DJe 03/05/2017; AgInt no AREsp 618.607/DF, Rel. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.531.756/SP, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/09/2015; REsp 953.907/MS, 

AgInt no REsp 1.617.556/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, DJe 10/10/2017; AgInt no AREsp 1.036.849/SP, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/06/2017; AgInt no AREsp 835.184/

DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/05/2017; AgInt no 

AREsp 685.199/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

DJe 02/03/2017.

Não é desconhecida a possibilidade de alteração do posicionamento 

do Tribunal por ocasião da análise da matéria na sistemática dos recursos 

repetitivos.

Todavia, penso que essa modifi cação de entendimento, sobretudo sob 

as lentes dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confi ança e da 

isonomia, deve ser levada a efeito com especial cautela, a exigir um maior ônus 

argumentativo, sendo reservada para as hipóteses em que houver divergências 

marcantes de posicionamento entre os julgadores ou quando surgirem novas 

circunstâncias fáticas capazes de infl uenciar na tomada de decisão.

No particular, rogando a mais respeitosa vênia aos defensores da tese 

contrária, o que se percebe é que o entendimento ora proposto pelo e. Min. 

Relator, além de, como visto, não encontrar respaldo na jurisprudência desta 

Casa, não decorre de alterações de paradigmas sociais ou da própria dinâmica 

inerente ao Direito, o que seria de se exigir para justifi car a mudança de posição.

Como é cediço, a estabilidade da jurisprudência garante segurança e 

previsibilidade aos jurisdicionados, informando-os acerca das opções possíveis 

diante de uma situação concreta e, assim, permitindo-lhes ter ciência de seus 

direitos. A lição de TUCCI esclarece o ponto:

Na verdade, a harmonia pretoriana integra o cálculo de natureza econômica, 

sendo a previsibilidade que daquela decorre pressuposto inafastável para o seguro 

desenvolvimento do tráfico jurídico-comercial: uma mudança abrupta e não 

sufi cientemente justifi cada da posição dos tribunais solapa a estabilidade dos 

negócios.
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Ademais, a jurisprudência consolidada garante a igualdade dos cidadãos perante 

a distribuição da justiça, porque situações análogas devem ser julgadas do mesmo 

modo, sobretudo no Brasil, em que há grande número de tribunais. O tratamento 

desigual é forte indício de injustiça em pelo menos um dos casos.

Em suma, ao preservar a estabilidade, orientando-se pelo precedente judicial em 

situações sucessivas assemelhadas, os tribunais contribuem, a um só tempo, para a 

certeza do direito e para a proteção da confi ança na escolha do caminho trilhado 

pela decisão judicial.

(TUCCI, José Rogério Cruz e. O regime de precedente judicial no novo CPC, in 

Precedentes. Coord.: Fredie Didier Jr. et al. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 448, sem 

destaque no original)

A força dos precedentes, como é sabido, foi objeto de valorização quando 

da edição do CPC/15, que atribuiu aos tribunais o dever de manter sua 

jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926), sendo certo que, consoante 

disposto no § 4º do mesmo artigo, a modifi cação de entendimento pacifi cado 

deve observar “a necessidade de fundamentação adequada e específica, 

considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confi ança e da 

isonomia”.

Justamente em razão da força cogente da estruturação, pelo novo Código, 

da dogmática de um sistema de precedentes judiciais é que a superação de 

entendimentos firmados deve ser procedida tão somente quando houver 

justifi cativas fortes o bastante para sustentá-la.

No particular, todavia, não reputo, com a devida vênia, haver motivo 

plausível para a mudança de entendimento.

As hipóteses de superação de precedente, vale mencionar, foram bem 

descritas por FREDIE DIDIER JR:

[...] a decisão que implicar overruling exige como pressuposto uma carga de 

motivação maior, que traga argumentos até então não suscitados e a justifi cação 

complementar da necessidade de superação do precedente. A manutenção dos 

precedentes vigentes, de forma a gerar previsibilidade e garantir a isonomia na 

aplicação do direto exige um maior esforço argumentativo tanto à parte que 

litiga em face de precedente em sentido contrário, como ao órgão julgador que 

atue nessa revogação, estando tal ônus relacionado com o princípio da inércia 

argumentativa, já examinado.

Embora possam existir outros motivos. Celso de Albuquerque Silva bem 

sintetiza as hipóteses mais comuns de superação do precedente: (i) quando o 
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precedente está obsoleto e desfi gurado; (ii) quando é absolutamente injusto e/

ou incorreto; (iii) quando se revelar inexequível na prática. Para Melvin Eisenberg, 

o overruling deve ocorrer quando: a) o precedente não mais corresponda aos 

padrões de congruência social e consistência sistêmica e b) as normas jurídicas 

que sustentam a estabilidade, tais como a isonomia e a segurança jurídica, mais 

fundamentam a sua revogação do que a sua preservação.

(Curso de direito processual civil, vol. 2. Salvador: Juspodivm, 13ª ed., 2018, p. 

574)

Nesse passo, por não vislumbrar a presença de qualquer imperativo de 

justiça apto a justificar e conduzir à alteração do entendimento até então 

pacifi cado neste Tribunal, mantenho minha posição, manifestada em diversos 

julgados, no sentido de admitir a cumulação da cláusula penal moratória com 

lucros cessantes no caso de atraso na entrega do imóvel pela incorporadora, uma 

vez que “a cláusula penal moratória, ao contrário do que ocorre em relação à 

pena compensatória, restringe-se a punir o retardo ou imperfeição na satisfação 

da obrigação, não funcionando como pré-fi xação de perdas e danos” (REsp 

1.665.550/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/05/2017).

De se frisar, outrossim, que o precedente de minha relatoria (REsp 

1.641.131/SP), citado no corpo do voto do e. Relator, não tratou da mesma 

situação fática aqui discutida. A hipótese, na realidade, cingia-se a determinar 

se, havendo pagamento parcial de obrigação assumida em acordo celebrado no 

curso da fase de cumprimento de sentença, o Juiz poderia reduzir a cláusula 

penal pactuada. Não se discutiu, portanto, acerca da possibilidade de cumulação 

da multa moratória com lucros cessantes, o que afasta a pertinência daquele 

julgado à resolução da presente controvérsia.

Cumpre destacar, por fi m, que, em 28/12/2018, houve a publicação da 

Lei 13.786/18, que passou a regular de modo específi co a matéria concernente 

ao inadimplemento de contratos de aquisição de imóvel em incorporação 

imobiliária e parcelamento do solo urbano.

A meu ver, essa alteração legislativa constitui um motivo a mais para 

manutenção do entendimento até então pacifi cado no STJ, garantindo isonomia 

àqueles que tiverem suas demandas solucionadas com base no mesmo substrato 

jurídico-normativo.

Forte nessas razões, rogando, novamente, a mais respeitosa vênia ao e. Min. 

Relator, encaminho proposta de fi xação de tese nos seguintes termos:
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É possível a cumulação de cláusula penal moratória com indenização pelos lucros 

cessantes decorrentes da não fruição do bem nas hipóteses de descumprimento do 

prazo de entrega do imóvel pela promitente vendedora.

Como corolário, dou provimento ao recurso especial, a fi m de restabelecer 

os efeitos da sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Na origem, Silvio Rodrigues 

Damasceno ajuizou ação de cumprimento de cláusula contratual c/c perdas 

e danos em face de Concreto Construtora de Obras Ltda. - EPP, com base no 

descumprimento pela ré de obrigação prevista em contrato de compra e 

venda pactuado entre as partes, cujo objeto era um apartamento localizado no 

Residencial Brasília Beltramini.

Alegou haver no contrato previsão quanto à entrega do imóvel de até 18 

meses após a assinatura, sob pena de multa mensal (Cláusula 6ª). Esclareceu que 

referido contrato fora assinado em 22 de julho de 2010 e que a obra deveria ter 

sido fi nalizada em 22 de janeiro de 2012, mas que recebera as chaves do imóvel 

somente por volta do dia 15 novembro de 2012, tendo a averbação da conclusão 

da obra perante o Registro de Imóveis ocorrido em 13 de novembro de 2012. 

Afi rmou que, por conta do atraso, experimentou danos materiais, assim como 

abalo, angústia e afl ição.

Requereu, em suma, (a) o pagamento de multa, em caso de resolução 

contratual, de 25% sobre o valor do contrato mais a quantia de 1% ao mês pelo 

atraso, prevista no contrato pela fruição do imóvel, na forma da Cláusula 8.6 do 

contrato de promessa de compra e venda; (b) o pagamento de perdas e danos 

no valor de R$ 4.866,66 (quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta 

e seis centavos), referente aos R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos durante os 9 

meses do período de locação ou, caso não seja aceito tal pedido, para que seja 

condenada em lucros cessantes em valor semelhante ou em valor a ser arbitrado 

em liquidação de sentença.

O sentenciante de piso julgou parcialmente procedente o pedido para 

condenar a ré a pagar ao autor, desde 23 de maio de 2012 até a data em que o 

apartamento foi entregue, a título de perdas e danos, aluguel mensal em valor 

unitário, que deverá ser apurado na fase de liquidação/execução de sentença, 

levando em consideração o mercado imobiliário da região.
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A empresa ré interpôs apelação. Pleiteou o afastamento da obrigação 

de pagamento de multa contratual, ante a latente validade das disposições 

contratuais, assim como da condenação ao pagamento de indenização 

complementar e ao pagamento de alugueres à Recorrida referentes ao período 

em que fora prorrogada a entrega da obra.

Julgado o recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu 

parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de condenação 

à indenização por danos materiais equivalentes a alugueres, mantendo-se no 

mais a sentença, nos termos da ementa abaixo reproduzida (fl s. 325-326):

Processual Civil e Civil. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Violação não 

verifi cada

Mera repetição dos argumentos já elencados na peça de defesa não confi gura 

afronta á dialeticidade, desde que combatam os fundamentos do decisório e 

demonstrem o interesse recursal.

Promessa de compra e venda de imóvel. Prazo de entrega. Cláusula de tolerância. 

Previsão contratual. Extrapolamento. Inadimplência confi gurada

1 Nos contratos de compra e venda de bens imóveis, desde que expressamente 

prevista e com prazo pautado na razoabilidade, é válida a cláusula que estende o 

prazo de entrega além do ajustado pelas partes contratantes.

2 Extrapolado o interregno previsto, considerando-se a abusividade da 

possibilidade de duplo elastecimento, um sem qualquer motivo e outro por 

razões disciplinadas na avença, ou entregue o bem fora do prazo contratualmente 

estipulado, responde a incorporadora pelos prejuízos suportados pelo adquirente 

consumidor.

Dano material. Atraso na entrega de apartamento. Cláusula penal. Aluguéis. 

Cumulação indevida

1 O contratante responsável pelo atraso na entrega de imóvel adquirido na 

planta, dá azo á aplicação da cláusula penal contratualmente prevista.

2 Segundo determina o art. 416, parágrafo único, do Código Civil, ausente 

previsão contratual, não pode o credor cobrar indenização por perdas e danos 

cumulativamente à cláusula penal, notadamente quando ambas as postulações 

têm idêntica natureza.

Juros de “pré-amortização”. Entrega do imóvel. Atraso. Período de pagamento. 

Prolongamento. Ressarcimento devido

O comprador responde pelos juros de pré-amortização durante a fase de 

construção até a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel. Os 
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valores pagos após esse marco fi nal devem ser restituídos na forma simples pela 

construtora que deu causa ao atraso e à prorrogação do período de cobrança 

daquele encargo.

Litigância de má-fé. Inocorrência

Para que haja condenação em multa por litigância de má-fé é necessário que 

esteja evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou o de 

atentar contra o regular desenvolvimento do processo.

Foi interposto recurso especial por Silvio Rodrigues Damasceno, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal.

Nas razões do recurso especial, a parte ora recorrente alega, além de 

divergência jurisprudencial, que o acórdão violou os arts. 389 e 475 do Código 

Civil.

Afirma ser possível a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula 

penal, incorrendo o acórdão recorrido em divergência jurisprudencial com o 

entendimento fi rmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos especiais 

n. 1.355.554/RJ, n. 953.907/MS e n. 968.091/DF.

Em contrarrazões ao recurso especial (fl s. 373-381), aduz a recorrida que: 

a) o recorrente pretende o reexame de provas; b) a multa contratual, consoante 

o escólio de Sérgio Cavalieri Filho, Orlando Gomes, Orozimbo Nonato e 

Pontes de Miranda, é cláusula penal que tem por escopo fi xar previamente a 

liquidação de eventuais perdas e danos; c) a cumulação da multa contratual com 

indenização por perdas e danos viola o art. 416 do CC, caracterizando bis in 

idem; d) o contrato fi rmado prevê multa de 0,5% do preço do imóvel no caso de 

inadimplemento contratual.

Admitido o recurso especial na origem, ascenderam os autos a esta Corte 

Superior e, verifi cada a multiplicidade de recursos a versarem sobre a mesma 

controvérsia - possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou 

promessa de compra e venda -, revelou-se imperiosa a afetação do presente 

recurso como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp n. 

1.498.484/DF, nos termos do art. 1.036, § 5º do CPC/2015 (fl s. 397-404).

Em parecer apresentado às fl s. 412-417, o Ministério Público Federal 

opinou nos termos da seguinte ementa:
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Recurso especial repetitivo. Contrato de compra e venda de imóvel na planta. 

Atraso na entrega. Cláusula penal. Possibilidade de cumulação com indenização 

por lucros cessantes. Provimento do recurso especial.

1. O entendimento adotado pelo juízo a quo encontra-se em desarmonia com 

a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça acerca da matéria sub examine, 

já restando pacifi cado o entendimento de que, diante do atraso na entrega de 

unidade imobiliária objeto de contrato/promessa de compra e venda, torna-se 

possível ao contratante lesado o recebimento do valor previsto em cláusula penal, 

cumulando-se tal sanção com indenização adicional por perdas e danos.

2. Tal entendimento, que merece ser integralmente reafi rmado, agora em sede 

repetitiva, tem como um dos principais fundamentos o fato de que a cláusula 

penal tem caráter moratório, decorrente da não entrega do imóvel no prazo 

acordado, ao passo que as perdas e danos por lucros cessantes resultam de 

aspecto compensatório, o que evidencia a nítida natureza distinta das reparações.

3. Pelo provimento do recurso especial.

Em vista da transcendência social, econômica e jurídica dos precedentes 

e teses que serão consolidados pela jurisprudência desta Corte, realizou-se 

audiência pública, nos moldes do disposto no art. 185, I, do RISTJ, com a 

participação de pessoas e entidades com representatividade técnica na área de 

conhecimento a que pertenciam e com atuação ou expertise especifi camente na 

matéria, valendo destacar as seguintes:

a) Professor Otavio Luiz Rodrigues Junior, para quem, em síntese, 

o Código Civil estabeleceu que a cláusula penal compensatória no Brasil 

não tem função punitiva, mas eminentemente compensatória e puramente 

indenizatória, não sendo possível haver cumulação de indenização com cláusula 

penal compensatória, seja o regime jurídico de direito civil ou de direito do 

consumidor. Acrescentou que a interpretação correta a ser conferida ao art. 

410 do CC é que a cláusula penal não é demandável de modo coativo; ou 

seja, a parte interessada pode não se utilizar da cláusula penal e discutir lucros 

cessantes, perdas e danos, de modo livre, por meio de instrução ampla, apenas 

abrindo mão da agilidade que a cláusula penal confere.

b) por sua vez, o Professor Flávio Tartuce enfatizou a natureza jurídica de 

contratos de adesão própria da aquisição imobiliária. Lembrou que o Código 

Civil de 2002 prevê proteção ao aderente contratual (art. 423), com interpretação 

pró-aderente, e a nulidade de cláusulas que implicam na renúncia antecipada do 

aderente a direito resultante do caráter do negócio (art. 424). Firmou, também, 

a impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória, para os casos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

566

de inadimplemento absoluto, com os lucros cessantes. Ponderou acerca da 

utilização, para solução da questão, de princípios do direito contratual, tais como 

proporcionalidade e razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

c) para o Professor José Fernando Simão, a cláusula penal não se cumula 

com prejuízos suplementares, salvo autorização expressa do próprio contrato. A 

cláusula penal “fecharia” a questão, encerraria a autonomia privada. Na hipótese 

de ser abusiva, nos casos em que existirem outros danos, deve-se anular a 

cláusula penal e fi xar indenização apenas quanto aos prejuízos provados.

d) Sylvio Capanema, também comungando da opinião revelada pelos 

outros expositores, afirmou a natureza compensatória da cláusula penal, 

traduzindo sua cumulação com lucros cessantes, ou com qualquer outra verba 

a título de perdas e danos, em um bis in idem repudiado pela ordem jurídica 

brasileira. Asseverou que a cláusula penal não é punitiva, mas, ao contrário, 

substitui a obrigação que visa garantir, não havendo, portanto, como cumulá-

la com qualquer outra análoga a perdas e danos, sob pena de enriquecimento 

indevido do próprio credor.

e) Gustavo Franco, baseado numa análise econômica, alertou que a 

atividade de incorporação residencial é complexa, e envolve relação de vários 

anos entre coletivos de pessoas que se agrupam de forma condominial para 

relacionarem-se com uma construtora, que, por sua vez, relaciona-se com vários 

fornecedores. Pontuou o eminente economista o que se segue, de acordo com 

as notas taquigráfi cas juntadas aos autos:” E mais, a mecânica econômica de 

operação deste setor compreende o fato de que o empreendedor, o incorporador, 

começa o processo, depois de ter um projeto, vendendo a descoberto, vendendo 

uma mercadoria que ele vai construir com o produto da venda da coisa antes 

dela existir. Empresarialmente, é um negócio arriscado. O momento em que 

a construção se encerra, que se diz na nossa linguagem econômica que o 

empreendimento se encontra performado, é o momento onde se constituiu uma 

garantia para então o agente fi nanceiro entrar no processo e fi nanciar o restante 

da compra. Até aquele momento, todo o desembolso, todo o fl uxo de caixa é 

negativo para o incorporador e, neste momento da entrega, é quando ele começa 

a ter o cash fl ow positivo. [...] O incorporador que atrasa perde dinheiro. Esse é 

o momento em que ele passa a ter capital de giro positivo e se isso demorar ele 

estressa as suas necessidades fi nanceiras. Portanto, é muito estranho pensar que 

o atraso deva ser objeto de uma punição quando ele já está sendo punido pela 
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própria estrutura contratual, que ordena essa atividade econômica. Ela já tem 

esse alinhamento de incentivos de forma natural. [...] para nós, economistas, 

quando se estipula números dessa ordem de meio a um por cento para o atraso 

está-se praticando o que os colegas advogados chamam de lucros cessantes, é 

uma indenização que repõe exatamente a situação econômica que haveria, caso a 

obrigação tivesse sido cumprida. E, portanto, a acumulação, obviamente, é pagar 

duas vezes a mesma coisa e do nosso ponto de vista econômico não faz nenhum 

sentido.”

f ) Walter José Faiad, em nome do IDEC, sinalizou, em contraponto às 

manifestações do Dr. Gustavo Franco, que, “em Direito, talvez diferentemente 

da Economia, nós temos o fenômeno da boa-fé, que se positiva principalmente 

no fenômeno que Menezes Cordeiro chamou de surrectio, que é a construção 

de uma cláusula implícita que estava lá e ninguém viu. Daí por que há a 

possibilidade sim de, mesmo não existindo a cláusula em desfavor do 

consumidor, que seja aplicada. O nome disso é paridade, e é mais antigo talvez 

do que a escrita, porque há sociedades que não tinham escrita, mas já tinham 

mecanismos de solução de confl ito que eram baseados em talião”.

Juntaram memoriais aos autos os seguintes interessados: Dra. Maria 

Catarina Bustos Catta Preta, habilitada para participação na Audiência 

Pública referida; Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 

– ANADEP (fl s. 139-142); Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – 

IDEC (fl s. 145-146); Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes 

Estruturas no Estado de São Paulo – SINDUSCON/SP (fl s. 148-151); Instituto 

Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON; Comissão de 

Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil/PA (fl s. 153-172); 

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 

Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI/SP (fl s. 205-

208); Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC; 

Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas da Grande 

Florianópolis – SINDUSCON/FPOLIS; Eduardo Abreu Biondi e Antonio 

Ricardo Corrêa, em nome da Comissão de Defesa do Consumidor da Seccional 

da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro/RJ; Dra. 

Amanda Moreira Monteiro; Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

– CBIC; Associação Brasileira de Incorporadoras de Condomínio Fechado 

– ABRICONF; Dr. Darlan Geremia e Dra. Melina da Silva Geremia; Dra. 

Larissa Romana.
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Na sessão anterior, foi deferido o ingresso de amici curiae e acolhida 

Questão de Ordem - para ensejar segurança, evitar surpresa e permitir maior 

qualifi cação dos debates que envolvem os quatro recursos repetitivos afetados 

-, estabelecendo que não serão aplicados diretamente os dispositivos da 

superveniente novel Lei n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para a 

solução dos casos em julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Assinalo, de início, que 

a conveniência da afetação, procedida em acórdão deste Colegiado de fl s. 395-

404, foi constatada pela relevância do tema, como também pelos amici curiae e 

expositores durante a longa e profícua audiência pública, que trouxe inúmeros e 

preciosos subsídios para a qualifi cação da decisão.

Ademais, consoante informação obtida no Banco Nacional de Demandas 

Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, há 10.613 processos oficialmente 

sobrestados no aguardo do julgamento das duas teses afetadas, sendos 6.427 

recursos referentes ao tema 971 e 4.186 referentes ao Tema 970. A Assessoria 

do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - Nugep informou, ainda, que 

é muito comum existir um número bastante superior de feitos sobrestados 

sem que se tenha efetuado o respectivo lançamento de decisões ou de códigos 

padronizados para o acompanhamento.

Outrossim, é bem de ver que, em vista da afetação dos Temas 970 e 971, os 

Ministros e as Turmas de Direito Privado do STJ vêm desde então se abstendo 

de julgar recursos especiais, devolvendo-os à origem, diante da possibilidade de 

consolidação, mudança ou aperfeiçoamento da jurisprudência.

Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes das duas Turmas de 

Direito Privado:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Irresignação manifestada 

na vigência do NCPC. Compra e venda de imóvel em construção. Ação indenizatória. 

Dano material. Possibilidade de cumulação com cláusula penal (Tema 970) e de 

inversão de cláusula penal em favor do consumidor (Tema 971). Matérias afetadas 

para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Suspensão do feito. Retorno dos 

autos à origem.
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1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo 

n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a 

partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC.

2. A matéria acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes (danos materiais) com a cláusula penal (Tema 970), bem como 

acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), 

da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos 

casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda (Tema 971), foram afetadas 

pela Segunda Seção ao rito dos Recursos Representativos de Controvérsia, ainda não 

julgados, sendo determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos.

3. Caracterizada a identidade de questão de direito submetida à sistemática dos 

recursos repetitivos, devem ser devolvidos os autos ao Tribunal de origem, nos termos 

do artigo 256, L, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.694.895/SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)

Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. 

Processual Civil. Promessa de compra e venda. Devolução dos autos ao Tribunal 

de origem. Tema 971 do STJ. Matéria afetada à sistemática dos recursos repetitivos. 

Decisão irrecorrível.

1. É fi rme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão 

que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fi m de aguardar-se 

o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos. Precedentes.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.000.348/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães 

(Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 

21/11/2017, DJe 28/11/2017)

Assim, penso ser extremamente relevante proceder à fi xação da tese, tal 

como antes deliberado pela Seção.

3. Do mesmo modo, é mister assinalar, uma vez mais, que, na Questão de 

Ordem aprovada à unanimidade por este egrégio Colegiado, fi cou estabelecido 

que não serão aplicados diretamente os dispositivos da superveniente novel 

Lei n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para a solução dos casos em 

julgamento.
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4. A principal questão controvertida - único objeto da afetação ao rito dos 

recursos repetitivos - consiste em saber se é possível a cumulação de indenização 

por lucros cessantes com a cláusula penal moratória no casos de inadimplemento 

(relativo) do vendedor, em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou promessa de compra e venda.

Acerca da questão, decidiu o acórdão recorrido (fl s. 334-335):

4 Cláusula penal e cumulação com perdas e danos

4.1 Insurge-se a recorrente contra a condenação ao pagamento de multa 

contratual, porquanto existente cláusula excepionando a penalidade, e à 

possibilidade de cumulação entre pena convencional e indenização por perdas 

e danos.

Procede em parte o reclamo.

Inicialmente, destaca-se que o descumprimento do pacto pelo apelante foi 

apreciado no tópico anterior, de sorte que são desnecessários novos comentários 

a esse respeito.

No tocante à multa contratual, estabelece o contrato:

“6.2) Se a promitente vendedora não concluir a obra no prazo estabelecido, já 

admitido a tolerância, pagará ao(s) promitente(s) comprador(es), a título de pena 

convencional, a importância equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do 

preço do imóvel objeto deste contrato, por mês ou fração de mês de atraso, até a 

averbação da conclusão da obra na matrícula junto ao Registro de Imóveis” (fl . 27).

A cláusula penal está disciplinada entre os artigos 408 e 416 do Código Civil, 

dos quais se destacam:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, 

culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em 

ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma 

cláusula especial ou simplesmente à mora.

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total 

inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefi cio do 

c’ credor”.

(...)

A recorrente busca ver-se livre da pena convencional com base na cláusula 6.3, 

acima reproduzida, segundo a qual não incidirá qualquer sanção ou 8 multa caso 

ocorra “longo período de chuvas que impeçam ou difi cultem substancialmente 

etapas importantes da obra” (fl . 27). Acontece que, como fi cou estabelecido no 

tópico anterior, não restou demonstrado nos autos a ocorrência 8, desse fato 
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impeditivo do direito do autor.

(...)

Destarte, a excludente de responsabilidade não pode ser admitida, c:

o de modo que, como houve a pactuação, a multa deve ser mantida, na forma 

determinada na sentença.

o 4.2 Por outro lado, ensina Sílvio de Salvo Venosa que, por regra, são 

inacumuláveis a cobrança da multa penal e das perdas e danos:

“[...] se o credor optar pela cobrança da multa, não pode, em princípio, cumulá-

la com as perdas e danos: electa una via non datur regressum ad alteram cal 

(escolhida uma via, não se pode optar pela outra)” (op. cit. p. 336).

É o que vem disciplinado no art. 416 do Código Civil:

“Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor 5 

alegue prejuízo. o Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na 

cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não 

foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, 

competindo ce, ao credor provar o prejuízo excedente”.

Portanto, a cumulação é permitida somente nos casos em que prevista pela 

avença, de sorte que a indenização é, assim, suplementar, isto é, somente haverá 

condenação a perdas e danos sobre aquilo que sobejar o montante da cláusula 

penal.

(...)

No caso dos atos, inexiste convenção estabelecendo a possibilidade de 

cobrança de indenização equivalente a aluguéis além da cláusula penal g, (que 

tem como um dos desideratos a prefixação das perdas e danos). Haja vista 

serem verbas com semelhante fi nalidade (a pena convencionada entre as partes 

equivale a 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso), a fi m de evitar bis in dem, 

a condenação deve limitar-se aquilo contratualmente estabelecido. Dessa forma, 

reforma-se a sentença, julgando-se improcedente o pedido de indenização 

equivalente a aluguéis.

Portanto, é incontroverso, no caso, conforme apurado pelas instâncias 

ordinárias, que a avença a que aderiu o autor, ora recorrente, prevê que, se 

transcorrido o prazo de tolerância para a entrega do imóvel, incide multa de 

0,5% sobre o valor de contrato por mês de atraso até a averbação da conclusão 

da obra no Registro de Imóveis, sustentando o autor caber a cumulação com o 

arbitramento de lucros cessantes, no valor de mercado do aluguel do imóvel, por 

todo o período de mora.
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Nota-se, inicialmente, que, em relação às incorporações imobiliárias, 

embora nada impeça que o incorporador seja o proprietário do terreno, o mais 

das vezes o empreendimento inicia-se “quando um indivíduo procura um 

proprietário do terreno bem situado [que pode ser pessoa física ou jurídica, 

inclusive construtora não disposta ou que esteja sem capital de giro e acesso a 

linha de crédito para promoção de incorporação] e incute-lhe a ideia de realizar 

ali a edifi cação de um prédio coletivo”, obtendo, então, “opção do proprietário, 

na qual se estipulam as condições em que este aliena o imóvel”. Vendidas todas 

as unidades, promove a regularização de transferência de domínio, reunindo em 

uma única escritura o vendedor e os compradores que ele nunca viu, aos quais 

são transmitidas as respectivas quotas ideais do terreno (PEREIRA, Caio Mário 

da Silva. Condomínio e incorporações. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 219-

220).

Logo, “na prática, a lei pretendeu abrir oportunidade a que terceiros, ligados 

ao exercício da atividade, pudessem desempenhar-se da incorporação, sem o 

investimento na compra do terreno, ao mesmo tempo em que visou incentivar 

os proprietários de áreas edifi cáveis a que permitissem a realização de um 

empreendimento, sem que assumissem, em nome próprio, as responsabilidades 

das incorporações, que são muitas” (AVVAD, Pedro Elias. Direito imobiliário: 

teoria geral e negócios imobiliários. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 583).

Caio Mário anota, com sua autoridade de renomado doutrinador de 

direito privado e autor do anteprojeto que resultou na mencionada Lei de 

Incorporações, que é o incorporador a chave do negócio, agindo in nomine suo e 

por direito próprio pelo andamento do complexo projeto:

Como temos acentuado, o incorporador é algo mais do que um corretor e algo 

mais que um mandatário. Ele é a chave do negócio, como tem sido reconhecido 

em justiça. É ele quem promove a constituição do condomínio, quem harmoniza 

os interesses, encaminha as pessoas e as coisas para a consecução do resultado, 

que é o edifício todo inteiro. “Na sua qualidade de incorporador age in nomine 

suo e por direito próprio. Deve, pois, suportar, como o fundador da S.A., os riscos 

da sua iniciativa e as responsabilidade do andamento do plano. Tanto maior é a 

responsabilidade, e tanto mais pessoal é esse risco, quanto é certo que se negócio 

de incorporação é lucrativo. Conseguintemente, há de suportar os ônus do 

empreendimento e deve responder civilmente com seus bens, e ainda com a sua 

pessoa”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. 13 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018, p. 229-230)
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Nessa esteira, como bem abordado pelo jurista Flávio Tartuce na audiência 

pública levada a efeito, os contratos de aquisição imobiliária, para além de 

serem contratos de consumo ou não (como no caso de imóveis adquiridos 

por investidores), são usualmente de adesão, “em que não há margem para 

negociação, ao passo que, pelo menos em regra, claro, existem exceções, as 

cláusulas são predispostas e são impostas ao adquirente”.

A incorporação, a par de envolver uma gama de contratos coligados, 

demanda grande expertise e obtenção de dados multidisciplinares, com “visão de 

empresário, medindo e conjeturando a realidade local, de modo a não se lançar 

em uma aventura e não obter sucesso no seu empreendimento. Daí a necessidade 

de estudos a cargo de profi ssionais em urbanismo, sociologia urbana, política e 

economia, a fi m de oferecerem subsídios ante um investimento geralmente 

elevado, de modo a visualizar expectativa de, no mínimo, relativo sucesso nas 

vendas. Somente assim é alcançada a percepção das tendências do mercado, 

não bastando o mero tino empresarial, ou a sensibilidade do empreendedor” 

(RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio edilício e incorporação imobiliária. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2017, p. 294).

É dizer: o incorporador, diante da multiplicidade de funções que exerce para 

dar seguimento ao empreendimento por ele idealizado, acaba desenvolvendo as 

atividades referidas na segunda parte do art. 3º do CDC.

Em suma, como exposto em audiência pública pelo economista Gustavo 

Franco, cuida-se de negócio com muito risco envolvido, pois o incorporador 

começa o processo, depois de um projeto, vendendo a descoberto um bem que 

vai construir com o produto da venda, antes mesmo de ela existir. Quando a 

construção se encerra, diz-se na linguagem econômica que o empreendimento 

está “performado”, momento em que passa a constituir uma garantia para 

o agente financeiro entrar no processo e efetivar o usualmente necessário 

fi nanciamento do restante da compra. A “velocidade na entrega” também atende 

ao interesse da incorporadora, sendo “o quesito número um para determinar a 

lucratividade da atividade”.

5. Cumpre reproduzir, neste momento, dispositivos do Código Civil que 

serão úteis à solução da questão sob exame:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 

juros e atualização monetária segundo índices ofi ciais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado.
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 Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o 

credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção 

estabelecer.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais 

juros, atualização dos valores monetários segundo índices ofi ciais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado.

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este 

poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e 

danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar. 

 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, 

sem prejuízo do disposto na lei processual

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da 

obrigação principal. 

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a 

obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade 

for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a fi nalidade do 

negócio. 

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue 

prejuízo. 

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não 

pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se 

o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor 

provar o prejuízo excedente.

 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

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

e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Nesse passo, é consabido que a cláusula penal constitui pacto secundário 

acessório - uma condição - por meio do qual as partes determinam previamente 

uma multa (geralmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o 

caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que 

se denomina cláusula penal compensatória. Ou ainda, como no presente caso, 

a cláusula penal pode ser estabelecida para prefixação de indenização por 

inadimplemento relativo (quando se mostrar útil o adimplemento, ainda que 
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tardio, isto é, defeituoso), recebendo, assim, a denominação de cláusula penal 

moratória.

Dessarte, o estabelecimento da prefi xação da multa no próprio contrato 

atende aos interesses de ambas as partes, incluindo o do devedor em mora, 

na medida em que inequivocamente propicia segurança jurídica às partes ao 

dispensar a prova do dano, muitas vezes onerosa e difícil, podendo levar até 

mesmo a litígios que devem ser dirimidos por juiz ou árbitro.

Com efeito, a interpretação dos arts. 389, 394 e 487 do CC deixa nítido 

que, não cumprida a obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção 

estabelecer, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, se ainda lhe for útil, 

o cumprimento da obrigação principal, indenização por perdas e danos, mais 

juros de mora, atualização monetária e, se necessário o ajuizamento de ação, 

honorários advocatícios.

A um só tempo, consagrando o princípio da reparação integral dos danos 

e prevenindo o enriquecimento sem causa do lesionado pela mora, o art. 402 do 

CC estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Observa-se, por oportuno, que a natureza da cláusula penal não exige, para 

o seu estabelecimento, o emprego das expressões tradicionais (cláusula penal, 

pena convencional ou multa). Ela existe e produz seus efeitos, desde que os 

interessados se sirvam desses e de outros termos equivalentes. Por outro lado, 

pode acontecer que não se trate de cláusula penal, embora os interessados assim 

o tenham expressado. Cumpre, em tal hipótese, pesquisar a verdadeira intenção 

das partes contratantes (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, 

Carlos Alberto Dabus. Direito das obrigações. 40 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

421-431).

Nesse sentido, destaca Pablo Rentería:

Por isso a individuação da tutela de cada contrato deve partir igualmente da 

análise de seu perfi l funcional, ou seja, além de questionar quem contrata e o quê, 

é preciso também investigar as razões do contrato, ou seja, as fi nalidades que as 

partes perseguem por meio da execução do contrato. Esta questão é de grande 

importância e, em certos aspectos, superior às outras, pois é ela que permite que 

se projete na tutela contratual os valores do ordenamento que são relevantes 

para aquele concreto regulamento de interesses. (RENTERÍA, Pablo. Considerações 

acerca do atual debate sobre o princípio da função social do contrato. In: MORAES, 

Maria Celina Bodin de (coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006. p. 298).
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De fato, como é notório e bem exposto em audiência pública pelo jurista 

Sylvio Capanema de Souza, habitualmente, nos contratos de promessa de 

compra e venda, há claúsula estabelecendo multa que varia de 0,5% a 1% do 

valor total do imóvel a cada mês de atraso, pois representa o aluguel que o 

imóvel alugado, normalmente, produziria ao locador.

Menciona-se precedente deste Colegiado (EREsp n. 1.341.138/SP, 

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti), assim ementado:

Embargos de divergência em recurso especial. Compra e venda de imóvel. 

Atraso na entrega. Lucros cessantes. Prejuízo presumido.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja 

pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do 

promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de 

responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado 

em 09/05/2018, DJe 22/05/2018)

No referido precedente, Sua Excelência dispôs:

Prevalece nessa Corte o entendimento esposado no paradigma e nos demais 

acórdãos apresentados pelos embargantes, qual seja, descumprido o prazo para a 

entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação 

da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, 

ainda que não demonstrada a fi nalidade negocial da transação.

[...]

São devidos, portanto, lucros cessantes aos embargantes, correspondentes ao 

valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel (de setembro 

de 1989, data incontroversa, conforme sentença, à fl . e-STJ 906, até abril de 2000, 

data do ingresso dos autores em sua posse, conforme decidido pelo acórdão 

recorrido, e-STJ, fl s. 1.296-97). Deverão aos autos, todavia, retornar ao Tribunal de 

origem para que se manifeste a respeito do valor locatício do bem no período, 

uma vez que o valor defi nido pela sentença, com base na perícia, foi objeto de 

impugnação na apelação da ora embargada e, em se tratando de matéria de fato 

controvertida, não cabe seu exame pelo STJ.

Os juros de mora, em responsabilidade contratual, devem incidir a partir da 

citação. A propósito:
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Embora por dever lealdade não se desconheça haver alguns precedentes, 

um inclusive de minha relatoria - a grande maioria em sede de agravo interno, 

sem maior debate ou refl exão -, apontando a natureza de pena da cláusula 

moratória, na verdade, a sua natureza é eminentemente reparatória, ostentando, 

refl examente, função dissuasória.

Tanto a reparação civil quanto a punição ostentam função dissuasória. A 

dissuasória, no âmbito da responsabilidade civil (contratual ou extracontratual), 

diferencia-se da meramente punitiva por buscar dissuadir condutas futuras 

mediante reparação/compensação dos danos individuais (FACCHINI NETO, 

Eugênio. SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O novo código civil e a constituição. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 164).

Tanto é assim que o art. 412 do CC/2002, em linha com as mais modernas 

legislações que se extraem do direito comparado e com a natureza meramente 

reparatória da cláusula penal moratória, estabelece, prevenindo o enriquecimento 

sem causa do lesionado, que o valor da cominação imposta na cláusula penal não 

pode exceder o da obrigação principal. Já o art. 413 do Diploma civilista, com 

o mesmo intento de claramente conferir caráter reparatório, e não punitivo, da 

cláusula penal, dispõe que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo 

juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante 

da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a 

fi nalidade do negócio.

A doutrina amplamente majoritária anota a natureza eminentemente 

indenizatória da cláusula penal moratória quando fi xada de maneira adequada:

A fi m de escapar às difi culdades inerentes à demonstração e quantifi cação dos 

prejuízos decorrentes de um eventual inadimplemento, as perdas e danos podem 

ser fixadas por cláusula penal, como expressamente autoriza o Código Civil (ver 

comentários aos arts. 408 a 416).

[...]

A cláusula penal serve, de um lado, como prefi xação de perdas e danos devidas 

em caso de inadimplemento; e, de outro, como reforço da obrigação ou estímulo 

ao devedor para o cumprimento da prestação.

[...]

Estudos mais recentes têm, todavia, rejeitado a combinação de uma função 

punitiva com uma função compensatória, insistindo na precisa distinção entre as 

cláusulas de função punitiva ou sancionatória, e aquelas de liquidação antecipada 

do dano, destinadas a pré-fi xar o montante da indenização.
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[...] a cláusula penal não se confunde com outras penalidades de natureza 

processual, como as chamadas astreintes, que têm por fi nalidade “compelir o 

devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer e que não 

correspondem a qualquer indenização por inadimplemento”. (TEPEDINO, 

Gustavo; Schreiber, Anderson. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código civil comentado: 

artigos 233 a 420. São Paulo: Atlas, 2008, p. 376, 390 e 391)

Sob esse primeiro aspecto a stipulatio poenae destina-se, portanto, a assegurar 

o exato cumprimento da obrigação; b) ela fi xa, ainda, antecipadamente o valor 

das perdas e danos devido à parte inocente, no caso de inexecução do contrato 

pelo outro contratante. Constitui, assim, liquidação à forfait, cuja utilidade consiste, 

precisamente, em determinar com antecedência o valor dos prejuízos resultantes 

do não cumprimento da avença. Estipulando-a, como diz GIORGI, deixam os 

contratantes expresso que desejam, por esse modo, furtar-se aos incômodos da 

liquidação e da prova, que, muitas vezes, não são simples nem fáceis, requerendo 

tempo e despesa.

Vislumbram-se destarte, nitidamente, as duas faces da cláusula penal 

(intimidação e ressarcimento). De um lado, como meio de pressão, ela reforça o 

vínculo, compelindo o devedor a honrar sua palavra; de outro, como instrumento 

de indenização, fi xa a priori cifra que o contratante terá de pagar, caso se torne 

inadimplente, isto é, converte em res certa aquilo que é incerto.

Suas afi nidades com outras obrigações - Dessa segunda função da cláusula 

penal decorre, num relance, sua estreita analogia com as perdas e danos. 

Efetivamente, no fundo, os prejuízos regulados pelo art. 402 do Código Civil de 2002 

e os prefi xados numa cláusula penal são da mesma natureza, consistindo na sua 

redução a determinada soma em dinheiro (pecuniae estimatio). A diferença é que, 

na pena convencional, o quantum vem de antemão arbitrado pelas próprias partes 

interessadas, enquanto nas perdas e danos fi xa o juiz seu montante, após regular 

liquidação, ou comprovação.

[...]

Espécies - A cláusula penal poder referir-se: a) à inexecução completa da 

obrigação; b) à de alguma cláusula especial; c) á mora, simplesmente (Cod. 

Civil de 2002, art. 409). Nos dois primeiros casos (letras a e b), denomina-se 

compensatória, e, no último (letra c), moratória.

[...]

À pena convencional terá direito o credor, sem dependência da prova de prejuízo 

efetivo.

[...]

Vejamos, por fi m, a hipótese da letra c, vale dizer, estipulação de cláusula penal 

para o caso de simples mora. Em tal conjuntura consoante a mesma regra do art. 

411 do Código Civil de 2002, ao credor cabe reclamar simultaneamente a pena 

convencional e a prestação principal.
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[...]

Dada a circunstância apontada, que possibilita a cumulação das prestações, 

não costuma ser elevada a multa moratória. Há quem se recomende até que se 

tenha em vista o valor da pena, para se poder caracterizá-la como moratória ou 

compensatória.

[...]

Nosso Código Civil de 2002, porém, repita-se, num dispositivo prudente e que 

se aplica tanto às obrigações civis como às mercantis, põe freio ao individualismo 

das partes: o valor da multa não pode exceder o da obrigação principal. 

(MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Direito das 

obrigações. 40 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 421-431)

Dispõe o art. 402 do Código Civil que, “salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Essa norma 

se conecta aos arts. 186 e 927 do Código Civil, para ressaltar que no direito civil a 

inexistência do dano é óbice à pretensão de qualquer espécie de reparação.

[...]

Todavia, quando a conduta praticada for contrária a uma relação obrigacional 

particularizada e preexistente, ofendendo-se um dever positivo de dar, fazer 

ou não fazer, ingressamos na seara da responsabilidade civil negocial, que 

será imputada àquele que gerou danos à outra parte da relação jurídica. A 

obrigação de ressarcir decorre tanto da inexecução total do vínculo obrigacional - 

inadimplemento absoluto - como do parcial - mora.

[...]

Os arts. 403 e 944 do Código Civil dispõem que a indenização será mensurada 

pela extensão do dano. Portanto, na aferição do quantum indenizatório, 

é prescindível a aferição do grau de culpa do agente, sendo suficiente a 

preocupação do magistrado com o vulto concreto dos prejuízos.

[...]

O que significaria a sentença que inicia o comando do art. 402 do Código 

Civil, “salvo as exceções expressamente previstas em lei”? Em algumas hipóteses 

taxativamente abordadas no Código Civil e localizadas na responsabilidade 

contratual, a prova do prejuízo pelo credor será dispensada. É o que se dá na 

imposição de pleno direito dos juros moratórios e cláusula penal (arts. 407 e 416, CC).

Por último, deve-se atentar para a parte fi nal do art. 403 do Código Civil: “as 

perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito 

dela direito e imediato”. (ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe; FARIAS; 

Cristiano Chaves de. Manual de direito civil. 4 ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 

680)
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Quando as partes estabelecem cláusula penal, torna-se desnecessário o 

arbitramento, porque já houve prévia fi xação da indenização a ser paga pelo devedor 

em caso de inadimplemento. (LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Obrigações. 

São Paulo: Atlas, 2011, p. 736)

O intérprete não vai encontrar o conceito de mora no CDC, devendo, então, 

recorrer ao art. 394 do Código Civil, para, inclusive, aplicá-lo às relações de consumo.

[...]

Entretanto, se no contrato de consumo for pactuada a cláusula penal, seja ela 

moratória ou compensatória, o seu valor funciona como esse limite em favor do 

consumidor. Ora, o art. 416, parágrafo único, do Código Civil é claro ao preceituar 

que, ao se estabelecer uma cláusula penal, o credor não precisa provar seu 

prejuízo para executá-la [...]. (KHOURI, Paulo Roque R. Direito do consumidor: 

contratos, responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 6 ed. São 

Paulo: Atlas, 2013, p. 120-121)

É bem por isso que Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, analisando 

o CC/2002, promove a arguta observação acerca do Título IV do Livro 

Primeiro, que disciplina o inadimplemento das obrigações, ou seja, as que não 

são levadas a bom termo ou que lá chegaram de forma defeituosa, incompleta: 

se “atentarmos, juntos, eu e vocês, às principais alterações, aquelas mais 

interessantes e revolucionárias que se encontram neste último Título relativo 

ao inadimplemento das obrigações são regras de responsabilidade civil e não de teoria 

geral das obrigações”. (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. PAULA, 

Fernanda Pessoa Chuahy de; MENEZES, Iure Pedroza; CAMPELLO, Nalva 

Cristina Barbosa (Coords.). Direito das obrigações: refl exões no direito material e 

processual. São Paulo: Método, 2011, p. 168-170)

Diante desse cenário, havendo a cláusula penal no sentido de prefi xar 

em patamar razoável a indenização, não cabe posterior cumulação com lucros 

cessantes.

Nesse diapasão, mencionam-se os seguintes precedentes das duas Turmas 

de Direito Privado:

Recurso especial. Civil. Ação de rescisão contratual. Restitução de valores. 

Cumprimento de sentença. Acordo judicial. Pagamento em prestações. Atraso. 

Cláusula penal. Inadimplemento de pequena monta. Pagamento parcial. Redução 

obrigatória. Pacta sunt servanda. Art. 413 do CC/02. Avaliação equitativa. Critérios. 

Peculiaridades.

1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a 

redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme 
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previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a 

redução do valor da multa na hipótese concreta.

2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a 

um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa 

preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora.

3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso 

de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em 

dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social 

do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, 

os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio 

pacta sunt servanda.

4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por 

avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional 

da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha 

oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e 

ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, 

necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de 

inexecução e o de abrandamento da multa.

5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata 

entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi fi rmada entre pessoas 

jurídicas - não tendo, por esse motivo, fi cado evidenciado qualquer desequilíbrio 

de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de 

duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, 

considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e 

proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada 

parcela em atraso.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.641.131/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Recurso especial. Código Civil. Contrato com cláusula de exclusividade 

celebrado entre rede de televisão e apresentador (âncora) de telejornal. Art. 413 

do CDC. Cláusula penal expressa no contrato.

1. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam 

previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da 

obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento 

parcial ou total de um dever assumido. Há dois tipos de cláusula penal, o vinculado 

ao descumprimento total da obrigação e o que incide quando do incumprimento 

parcial desta. A primeira é denominada pela doutrina como compensatória e a 

segunda como moratória.

[...]
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8. Recursos especiais não providos.

(REsp 1.186.789/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 20/03/2014, DJe 13/05/2014)

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de 

indenização. Recurso repetitivo. Sobrestamento. Atraso na entrega de obra. 

Lucros cessantes e cláusula penal. Interpretação de cláusulas contratuais e 

reexame de matéria de fato. Cumulação. Possibilidade.

1. A afetação de recurso especial ao ritos dos recursos repetitivos não impõe, 

necessariamente, a suspensão dos processos em curso no STJ, conforme decidido 

pela Segunda Seção desta Corte, no julgamento do AgRg na Rcl 27.689/MG, de 

relatoria do Ministro Moura Ribeiro.

2. Inviável a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria de 

fato em recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso dos autos, é vedada a alteração das conclusões do acórdão 

recorrido a respeito da caracterização da cláusula penal como compensatória, e 

não moratória, como pretende a recorrente.

4. Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a 

execução da verba honorária, não atingida pela transação.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 764.552/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 31/10/2017)

Agravo interno no recurso especial. Direito Civil. Ação de rescisão contratual. 

Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Presunção de lucros 

cessantes correspondentes ao valor médio de aluguel do imóvel objeto do 

contrato. Agravo interno provido para reconsiderar parcialmente a decisão 

agravada e, em nova análise, conhecer e dar parcial provimento ao recurso 

especial.

1. A jurisprudência deste Sodalício fi rmou-se no sentido de que, reconhecida a 

culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes 

são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria 

de pagar.

2. Na espécie, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para 

condenar os ora agravados ao pagamento de lucros cessantes à parte ora 

agravante correspondentes ao valor médio de aluguel do imóvel objeto deste 

processo desde junho de 2013 até a efetiva entrega das chaves.

3. Agravo interno provido para reconsiderar parcialmente a decisão agravada 

e, em nova análise, dar parcial provimento ao recurso especial.
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(AgInt no REsp 1.723.050/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador 

Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 

26/09/2018)

Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. 

Processual Civil. Civil. Atraso na entrega de obra. Lucros cessantes. Agravo não 

provido.

1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da 

eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (julgado em 9/5/2018 e publicado no 

DJe de 22/05/2018), concluiu que, “descumprido o prazo para a entrega do imóvel 

objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora 

por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não 

demonstrada a fi nalidade negocial da transação”, de modo que a indenização dos 

lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período 

de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação 

de sentença.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 921.095/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Recurso especial. Ação postulando o cumprimento de obrigação de fazer. 

Sentença de improcedência da pretensão autoral com condenação ao pagamento 

da cláusula penal avençada. Redução de ofício da multa contratual pela corte 

estadual.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os 

contratantes, sua fi xação não fi ca ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto 

o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de 

ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o 

equilíbrio econômico fi nanceiro da avença, afastando o excesso confi gurador de 

enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 

2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo 

juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante 

da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a 

fi nalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo 

magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de 

cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou 

a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a 

colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.
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4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida 

livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em 

caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma 

de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante 

a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da 

eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo 

da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento 

do devedor, proceder à sua redução, a fi m de fazer o ajuste necessário para que se 

alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não 

poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, 

de ofício e à luz do princípio da equidade, verifi car se o caso reclamará ou não a 

redução da cláusula penal fi xada.

8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem 

pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social 

decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e 

de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao 

princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão 

consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1.447.247/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

Nessa linha de intelecção, diante de alentado estudo apresentado em 

palestra proferida no auditório do STJ, em 25/4/2018, a douta Ministra Maria 

Isabel Gallotti, pontuou, in verbis:

Aqui também se põe a mesma observação: a defi nição da tese há de levar em 

consideração a natureza da cláusula penal e não apenas o rótulo a ela dado no 

contrato. Se a cláusula penal incide todos meses, tendo como base de cálculo o valor 

do total do contrato, vale dizer, o valor do imóvel, é certo que se destina a coibir a 

mora da empresa na entrega do imóvel, mas também compensa o prejuízo sofrido 

mensalmente com a privação do uso imóvel, cujo valor locatício, como é notório, não 

ultrapassa no mercado, em regra, de 0,5% a 1% ao mês do valor do bem.

Diversa é a situação de multa moratória incidindo sobre o valor total do bem, mas 

apenas uma única vez, quando, então, naturalmente, não compensará a despesa (ou 

a perda da fruição) mensal do consumidor em decorrência do não cumprimento do 

prazo de entrega.
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6. Deveras, embora o mais usual seja a previsão de incidência de multa por 

mês de atraso, é inegável que há casos em que a previsão contratual de multa 

limita-se a um único montante ou percentual para o período de mora (por 

exemplo, multa de 2% do preço do imóvel, atualizado pelos mesmos índices 

contratuais), que pode ser insufi ciente à reparação integral do dano (lucros 

cessantes) daquele que apenas aderiu ao contrato, como orienta o princípio da 

reparação integral (art. 944 do CC) e os arts. 389, 395 e 403 do CC.

Nessa hipótese, segundo penso, em nome da própria preservação da 

segurança jurídica, não parece, à luz do disposto no art. 416 do CC, que 

ambas as partes da relação contratual possam meramente ignorar a cláusula 

penal moratória convencionada prefi xando os danos regulares do cumprimento 

imperfeito da obrigação, visto que “a segurança das relações jurídicas depende 

da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confi ança 

recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência 

dos direitos e deveres” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 32).

Nesse diapasão, o Enunciado n. 412 da V Jornada de Direito Civil do CJF 

preconiza que as diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação 

jurídica subjetiva, tais como supressio, tu quoque, surrectio e venire contra factum 

proprium, são concreções da boa-fé objetiva.

Além do mais, o art. 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito 

o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fi m econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Nessa vereda, ainda que se trate, no caso, de incontroverso contrato de 

adesão, mas sem demonstração de dano especial, além daqueles regularmente 

esperados em razão da inadimplência, não poderia a promitente vendedora 

(incorporadora) simplesmente requerer indenização suplementar àquela 

estabelecida no instrumento contratual que redigiu.

No entanto, diferente seria a hipótese em que uma cláusula penal 

moratória, por ser condição a disciplinar a mora da incorporadora, objetivamente 

se mostrasse insuficiente, em vista do tempo em que veio a perdurar o 

descumprimento contratual, atraindo a incidência do princípio da reparação 

integral, insculpido no art. 944 do CC.

Este é o escólio de Washington de Barros Monteiro e de Carlos Alberto 

Dabus Maluf, com invocação de doutrina de escol e do direito comparado, 

apontando que Pothier há muito já preconizava essa solução:
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Se a pena convencional resulta inadequada ou desproporcionada ao dano 

cometido, poderá o juiz aumentá-la? Será possível condenação superior à cláusula 

penal estipulada?

[...]

Segundo as legislações suíça e alemã, a pena convencional representa o 

mínimo da indenização devida ao credor, podendo este reclamar judicialmente o 

efetivo valor do dano causado, a exata composição do prejuízo sofrido. na mesma 

ordem de ideias, prescreve o Código de Obrigações da Polônia que o credor 

pode, de acordo com os princípios gerais, exigir perdas e danos superiores aos 

convencionados, desde que renuncie, porém, a estes últimos (art. 84, § 2º).

POTHIER admitia também que os tribunais concedessem indenizações 

suplementares, se evidenciado que a soma pactuada não cobria de modo 

satisfatórios os prejuízos sofridos pelo lesado. Ao mesmo tempo, entretanto, 

recomendava o velho exímio professor de Orléans a maior parcimônia no uso de 

semelhante faculdade.

[...]

Um dos mais modernos e abalizados especialistas no assunto, COLAGROSSO, 

continua a sustentar a ressarcibilidade do dano superior ao quantum da multa, 

sob pena, diz ele, de falhar à sua fi nalidade, como sucederia se se impedisse, de 

modo absoluto, cobrança de um dano de valor mais elevado.

[...]

Efetivamente, pena convencional é a prefi xação das perdas e danos resultantes de 

culpa contratual; se outros prejuízos existem [...] a indenização não pode cingir-se ao 

pagamento da multa exclusivamente. (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, 

Carlos Alberto Dabus. Direito das obrigações. 40 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

441-442)

Aliás, mutatis mutandis, o art. 413 do CC, na linha da iterativa jurisprudência 

do STJ (REsp n. 1.641.131/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 23/2/2017; AgRg no AREsp n. 592.075/RJ, 

Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, 

DJe 17/3/2015; AgRg no AREsp n. 390.409/PR, Relator Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe 15/12/2014; 

REsp n. 1.186.789/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 20/3/2014, DJe 13/5/2014), impõe o poder-dever do magistrado de 

modifi car equitativamente, até mesmo de ofício, a cláusula penal avençada para 

manter a indenização na extensão do dano verifi cado, caso em que a obrigação 

principal tenha se cumprido em parte ou, que o montante da penalidade se 

mostrasse manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a fi nalidade do 

negócio.
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Outrossim, o Enunciado n. 355 da Jornada de Direito Civil do CJF 

propugna que as partes não podem renunciar à possibilidade de redução da 

cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 413 do Código 

Civil, por se tratar de preceito de ordem pública.

De resto, a função social e econômica do contrato resguardam o equilíbrio 

econômico da avença, sendo imperioso mencionar o disposto no parágrafo único 

do art. 2.035 do Código Civil de 2002, segundo o qual nenhuma convenção 

prevalecerá se vier - ainda que por circunstância superveniente verifi cada no 

decorrer da execução contratual (mora prolongada) - a contrariar preceitos de 

ordem pública, tais como os estabelecidos por esse Códex.

Aliás, essa circunstância superveniente (mora prolongada que tornasse 

claramente insatisfatória a cláusula penal moratória avençada para prefi xar o 

quantum, a fi m de satisfazer o direito da parte aderente à reparação do dano 

negocial) atrairia também o disposto no art. 424 do CC, que estabelece que, 

nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que impliquem em renúncia 

antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio (no caso, 

pactuação acessória para indenização de perdas e danos).

7. A tese, portanto, do recurso repetitivo é a seguinte:

A cláusula penal moratória tem a fi nalidade de indenizar pelo adimplemento 

tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, 

afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

8. No caso concreto, a cláusula penal moratória avençada pelas partes prevê 

a incidência de multa no percentual de 0,5% do preço do imóvel (estabelecido 

no contrato) por mês de mora, razoável à reparação dos danos patrimoniais, 

razão pela qual nego provimento ao recurso especial. Majoro os honorários 

advocatícios, a serem arcados pelo autor, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), observada a compensação determinada na origem e a gratuidade de 

justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Destaco que o voto denso que nos traz 

o eminente Relator vem fundado em razões bastantes, suficientes, para o 

aprimoramento de nossa jurisprudência acerca da questão, com base no 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

588

detalhado e cuidadoso estudo que traz acerca da natureza jurídica da cláusula 

penal moratória, com seu efeito compensatório para a obrigação em atraso, 

sendo inviável a cumulação com os lucros cessantes.

Ademais, essa compreensão que nos apresenta o eminente Relator – com 

a devida vênia do voto divergente, sempre brilhante, que nos traz a eminente 

Ministra Nancy Andrighi –, também é a mais adequada para solução dos 

problemas envolvidos no setor que estaremos a pacifi car com a aprovação da 

tese deste recurso especial repetitivo.

Considero relevantes as ponderações trazidas pela eminente Ministra 

Maria Isabel Gallotti, mas, como salienta o ilustre Relator, a jurisprudência desta 

Corte é fi rme no sentido de admitir a utilização do valor da cláusula penal 

como parâmetro para o arbitramento de indenização pelo período de mora da 

construtora, vedada a cumulação com os lucros cessantes.

Então, estou acompanhando o eminente Relator, porque o enunciado, bem 

objetivo que traz, em linha com as ponderações do eminente Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, deixa expresso que a cláusula penal moratória tem a fi nalidade 

de compensar pelo inadimplemento tardio da obrigação e, em regra, é inviável 

sua cumulação com lucros cessantes.

Fica, então, a tese a ser aprovada pela egrégia Segunda Seção, nesta 

assentada do dia 8/5/2019, no julgamento do tema Representativo da 

Controvérsia n. 970, proposto no âmbito do presente Recurso Especial, assim 

como do REsp n. 1.498.484/DF, para os fi ns do rito dos recursos repetitivos, 

ratificada, conforme previamente julgada na sessão do dia 27/3/2019, nos 

seguintes termos: “A cláusula penal moratória tem a fi nalidade de indenizar pelo 

adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao 

locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Evita-se, assim, o uso da expressão “inversão”, para que não se esteja a 

admitir, em favor do consumidor adquirente, uma cláusula penal que tenha o 

próprio valor total do imóvel como base de cálculo, mas sim, apenas o uso do 

valor da cláusula penal (correspondente ao da prestação) como parâmetro para 

a fi xação da indenização pelo período de mora da construtora, sempre vedada a 

cumulação com os lucros cessantes.

Com essas considerações e pedindo vênia aos eminentes Ministros Marco 

Buzzi e Nancy Andrighi, acompanho o eminente Ministro Relator Luis Felipe 

Salomão.

É o voto.
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VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Reporto-me ao voto proferido no 

REsp 1.498.484/DF igualmente afetado em relação ao Tema 970:

Karla Teixeira da Silva ajuizou ação contra MRV Engenharia e Participações 

S/A alegando descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel e 

requerendo a condenação no pagamento da multa prevista em cláusula penal e 

de lucros cessantes pelo atraso na entrega do bem.

A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, 

determinando a aplicação isolada da multa prefi xada de perdas e danos prevista 

contratualmente de forma específi ca para o atraso na entrega do imóvel, em 

acórdão assim ementado (fl . 195):

Civil. Compra e venda. Imóvel. Atraso na entrega. Indenização. Lucros 

cessantes. Cláusula penal compensatória. Cumulação. Impossibilidade.

1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e 

venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas 

consumeristas.

2. A fi xação de cláusula penal no percentual de 1% do valor do contrato, 

passivel de atualização e até que sobrevenha a efetiva entrega do bem, 

demonstrando sua natureza compensatória, visa compor os danos 

suportados pelo adquirente do bem, aí incluído o aluguel mensal que 

poderia estar aferindo, caso estivesse na posse do imóvel.

3. Constatado que a cláusula possui natureza penal compensatória, 

inviável sua cumulação com lucros cessantes, consoante jurisprudência 

pacífi ca do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso de apelação parcialmente provido.

A autora, por sua vez, interpôs recurso especial, com fundamento nas alíneas 

“a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, apontando ofensa 

aos artigos 410, 411 e 416 do Código Civil, associado a dissídio jurisprudencial, 

requerendo a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, sob o 

argumento de que é possível sua cumulação com a cláusula penal de natureza 

moratória.

O presente feito foi submetido pela Segunda Seção desta Corte ao rito dos 

recursos repetitivos, cuja tese foi inscrita no Tema n. 970, para defi nição “acerca 

da possibilidade de cumulação ou não da indenização por lucros cessantes com a 

cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso 

na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra 

e venda”.
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Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

O acórdão recorrido afastou a indenização por lucros cessantes sob 

o entendimento de que “constatado que a Cláusula Quinta do contrato em 

comento possui natureza penal compensatória, inviável sua cumulação com 

lucros cessantes” (fl . 228).

Desse modo, concluiu o acórdão recorrido que a cláusula penal já liquidou 

antecipadamente a indenização devida pelo não cumprimento da obrigação no 

prazo previsto. Confi ra-se (fl s. 202/203):

Embora esta Relatoria tenha precedentes acerca da possibilidade de 

condenação em lucros,cessantes, cumulados com a multa moratória, eis 

que ambos os institutos têm campos de incidência totalmente distintos, 

o caso em apreço ostenta peculiaridade, hábil a obstar a indenização 

suplementar, senão vejamos.

In casu, consta da Cláusula Quinta do contrato em análise (fl s. 25/32), 

que “Se a promitente vendedora não concluir a obra no prazo estabelecido, 

já admitida a tolerância, pagará ao(à) promitente comprador(a), a título 

de pena convencional, a importância equivalente a 1% (um por cento) do 

preço do imóvel objeto deste contrato, previsto no item 3 da página 1, por 

mês ou pro rata die”.

Destarte, é possível inferir de tal dispositivo que a intenção das partes 

foi a de estabelecer verdadeira pré-fi xação de eventuais perdas e danos 

advindos do descumprimento do contrato, notadamente em face de seu 

caráter continuativo. É que a cláusula penal foi fi xada em 1% do valor do 

contrato, passível de atualização e, até que sobrevenha a efetiva entrega 

do bem, situação que, evidentemente, à luz do critério acima demonstrado, 

exterioriza e denota sua natureza compensatória, na medida em que se 

presta a compor os danos suportados pela adquirente do bem, aí incluído 

o aluguel mensal que poderia estar aferindo, caso estivesse na posse do 

imóvel.

(...)

Portanto, constatado que a Cláusula Quinta do contrato em comento 

possui natureza penal compensatória, inviável sua cumulação com lucros 

cessantes, consoante jurisprudência pacífi ca do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, a cláusula penal compensatória refere-se à inexecução - 

total ou parcial - da obrigação e, portanto, além de servir como punição pelo 

descumprimento contratual, estabelece contratualmente uma fi xação prévia das 

perdas e danos, ou seja, representa um valor previamente estipulado pelas partes 

a título de indenização. Nessas situações, não é possível cumular a cláusula penal 

compensatória com pedido de perdas e danos, pois estes já estão previamente 

incluídos naquele valor estabelecido entre as partes.
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Por outro lado, a cláusula penal moratória refere-se à mora contratual, isto é, 

quando há descumprimento parcial de uma obrigação ainda possível e útil. Em 

consequência, o credor poderá exigir o cumprimento do contrato, a cláusula 

penal e eventual indenização a título de perdas e danos.

Se a distinção, do ponto de vista teórico, não suscita divergências, na prática 

pode não ser tão simples, dada a variedade de estipulações contratuais possíveis, 

conforme o tipo de contrato, sua fi nalidade social e econômica, tendo em vista a 

dinâmica dos negócios e o princípio dispositivo que rege o direito das obrigações.

A propósito, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A distinção prática, se uma cláusula penal é compensatória ou moratória, 

às vezes oferece difi culdade. É claro que o título, perpetuando a vontade das 

partes, é o seu melhor intérprete e a ele o juiz deverá recorrer como fonte 

esclarecedora precípua, pois que a matéria é de hermenêutica da vontade. 

Na sua omissão ou ambiguidade, é mister suprir os seus termos, e vem 

então o perquirir se as partes quiserem ajustar uma pena compensatória 

ou simplesmente moratória. Em qualquer dos casos, sempre haverá um 

descumprimento, que é o conditio legis da incidência da pena. Mas, se a falta 

do devedor, punida com a multa, for simplesmente o retardamento na 

execução ou no inadimplemento de uma cláusula especial ou determinada 

da obrigação, ela é moratória; se for a falta integral da execução, é 

compensatória. Em alguns casos, é típica a conceituação. Assim, a penal 

adjeta a um obrigação negativa (obligatio non factendi) é compensatória, 

porque, consistindo o inadimplemento em uma ação proibida, o simples 

fato de praticar o que estava interdito constitui infração integral, que a 

penalidade ajustada compensará. O mesmo, por via de regra, dir-se-á da 

obrigação de fazer, quando é infringida pela recusa do devedor ou quando 

o fato se impossibilita por culpa sua. Não há, porém, incompatibilidade 

nenhuma entre a pena moratória e a obligatio faciendi, quando o que se 

quer punir é a impontualidade da execução. A pena que acompanha a 

obligatio dandi em qualquer das suas modalidades (dar, entregar, restituir), 

é, normalmente, moratória, pois que em regra cabe execução específi ca ou 

cominação de entregar, mesmo que o devedor o não queira fazer, e, então, a 

pena visa a punir o retardamento na entrega, salvo se houver perecimento 

culposo do objeto ou recusa de cumprir insuprível judicialmente, porque, então, 

não se pune o atraso, mas compensa-se o dano sofrido pelo credor, em razão 

de não receber a coisa devida. Este recurso ao casuísmo já é de si a mostra do 

tropeço na formulação de um princípio genérico. Não é fácil dizer, em tese, 

ou genericamente, quando é compensatória ou moratória a cláusula penal. 

Mandam uns que se confronte o seu valor com o da obrigação principal, e, se 

ressaltar sua patente inferioridade, é moratória, mas outros desprestigiam este 

processo comparativo, para concluir que o critério não é absoluto; obviamente, 

a pena se despe de todo caráter compensatório, mesmo equivalendo à 
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obrigação principal, quando se estipula (o que é lícito) venha a consistir em 

prestação a um terceiro, como seja um estabelecimento benefi cente. Em 

conclusão, caberá ao juiz valer-se de todos os meios, a começar da perquirição 

da vontade, para, das circunstâncias, inferir e proclamar, nos casos duvidosos, 

a natureza moratória ou compensatória da multa.

E há relevância prática na distinção, uma vez que a compensatória, como 

indica a própria denominação, substitui a obrigação principal, indenizando 

o credor das partes e danos gerados do inadimplemento do devedor. Em 

razão dessa fi nalidade, decorre da lei a alternativa a benefício daquele, 

pois que a falta da prestação traz o dano, que a penalidade ajustada visa a 

corrigir ou compensar. Quando a cláusula penal é moratória, não substitui 

nem compensa o inadimplemento. Por esta razão, nenhuma alternativa 

surge, mas, ao revés, há uma conjunção de pedido que o credor pode 

formular: o cumprimento da obrigação principal que não for satisfeita 

oportunamente, e a penal moratória, devida como punição ao devedor, e 

indenização ao credor pelo retardamento oriundo da falta daquele.

Nenhuma razão existe, quer em doutrina quer em legislação, para que 

se repute vedado o acúmulo de penas convencionais. É lícito, portanto, 

ajustar uma penalidade para o caso de total inadimplemento e outra para 

o de mora ou com a fi nalidade de assegurar o cumprimento de certa e 

determinada cláusula. (“Instituições de Direito Civil” revista e atualizada por 

Guilherme Calmon, Rio de Janeiro, Forense, 23ª edição Volume II, 148-150)

Nos casos como o presente, é certo que não há inadimplemento absoluto 

- total ou parcial - da obrigação principal: a entrega do imóvel contratado na 

planta. Não se alega, via de regra, que o atraso do empreendimento seja de tal 

ordem que retire a utilidade da prestação para o credor. O consumidor busca, na 

realidade, a indenização dos danos causados pelo descumprimento do prazo de 

entrega.

Sob este ângulo, não há dúvida de que as cláusulas penais estabelecidas 

de forma padronizada nos contratos de incorporação imobiliária - indenização 

equivalente de 0,5% a 1% sobre o preço contratual do imóvel por mês de atraso 

na entrega da obra - não se constitui em cláusula compensatória da obrigação 

principal (fornecimento da unidade imobiliária contratada), incidindo, uma vez 

verifi cado o atraso, cumulativamente à obrigação principal. O caráter moratório 

e, portanto, cumulativo, da cláusula em relação à obrigação principal é evidente.

Nos termos do art. 409 do Código Civil, a cláusula penal “pode referir-

se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou 

simplesmente à mora”. No caso em exame, a cláusula penal foi pactuada em 

referência a uma cláusula específi ca, a saber, a que defi ne o prazo de entrega do 

imóvel pelo fornecedor, preestabelecendo a indenização pelo prejuízo mensal 

causado pela postergação no prazo de entrega do apartamento.
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Se não houve o inadimplemento absoluto do contrato, pois ainda é possível 

a entrega do imóvel, não há dúvida de que a cláusula que defi nia o prazo de 

entrega foi descumprida de forma irremediável. O prazo já se exauriu; o tempo 

não volta mais, de modo que o descumprimento da cláusula do prazo de entrega 

é defi nitivo, absoluto, fazendo incidir a cláusula penal moratória do cumprimento 

da obrigação de entregar o imóvel no prazo contratual, a qual tem por escopo 

não apenas punir, mas também, prefi xar e compensar, o prejuízo causado por 

essa demora. Nenhum dispositivo legal impede que as partes, a fi m de evitar 

litígios e dar segurança ao contrato, prevejam os danos decorrentes da mora 

e estabeleçam a indenização capaz de compensá-los, por mês de atraso. Aqui, 

portanto, ao meu sentir, o caráter compensatório, não da obrigação de entregar 

o imóvel, evidentemente, mas do prejuízo mensal causado pelo retardamento da 

entrega.

Partindo dessas premissas, a cláusula penal seria moratória, se encarada em 

referência ao contrato global (obrigação de entregar o apartamento no prazo), 

mas teria também função compensatória, no tocante ao descumprimento de 

cláusula específi ca, a defi nidora do prazo de entrega.

Judith Martins-Costa lembra “o caso, corriqueiro, da estipulação da pena para 

o caso da mora do devedor de prestação pecuniária: o moroso se obriga pelos 

juros de mora sem, de nenhum modo, se isentar do pagamento do capital, de 

modo que, em regra, o valor da cláusula penal estampará o prejuízo sofrido pelo 

credor com a espera (no caso da mora temporal) e não o equivalente da própria 

prestação.” (Comentários ao Novo Código Civil, Forense, Volume V, Tomo II, 2ª 

edição, p. 665).

Dessa forma, a circunstância de a cláusula penal ser moratória implica seja ela 

cumulativa com a pretensão à prestação principal, o que não impede, todavia, 

tenha por escopo não apenas punir, mas também ressarcir o prejuízo sofrido pelo 

credor com a mora. Isso não se confunde com a função da cláusula compensatória, 

de compensar a inexecução absoluta e defi nitiva do contrato, sendo, portanto, 

inacumulável com a obrigação originalmente pactuada e com perdas e danos.

Parece indene de dúvidas que a prefi xação, no contrato, de indenização por 

mês de atraso na entrega do imóvel não apenas pune a mora, mas também tem 

por escopo ressarcir o prejuízo causado ao credor durante o retardamento.

Assim como os juros de mora são a compensação do credor, privado do uso de 

seu capital, durante o período da mora, a indenização mensal durante o período 

do atraso na entrega do imóvel compensa o prejuízo do credor pela privação do 

uso ou fruição do imóvel.

A propósito, esclarece o parecer de Kazuo Watanabe que, em relação ao mês 

vencido, o inadimplemento é absoluto:

A questão pertinente ao Tema 970, segundo esclarece a Consulente, 

“cinge-se em definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da 
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indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel 

em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda”.

A solução adequada dessa questão está na correta determinação da 

natureza da cláusula penal em análise. O fato de se tratar de penalidade 

prevista para a hipótese de atraso na entrega da coisa prometida, não leva 

necessariamente à conclusão de se tratar de claúsula penal moratória, que 

admite, conforme a regra inscrita no art. 411 do Código Civil, a exigência 

concomitante da “pena cominada juntamente com o desempenho da 

obrigação principal”. Se as partes estipularam a penalidade com a fi nalidade 

de compensar as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega das 

unidades prometidas pelo incorporador/construtor, então, a cláusula penal 

instituída tem natureza compensatória, e não moratória, e nessa hipótese 

incide a regra do parágrafo único do art. 416, do Código Civil, que veda a 

exigência concomitante da multa penal e das perdas e danos, a menos que 

as partes tenham expressamente convencionado o contrário.

Esclarece PONTES DE MIRANDA que “diz-se que a cláusula penal é para 

o caso de mora (cláusula penal por mora) quando, ainda purgável essa, a 

purgação não exclui a incidência da cláusula penal”. E conclui: “chama-se 

cláusula penal por inadimplemento a cláusula que incide se houve mora 

impurgável ou se não foi, a tempo, purgada a mora” (Tratado de Direito 

Privado, Tomo XXVI, 2ª ed. Borsoi, 1959, §3113, n. 1, pág. 67).

Nos casos em análise, tendo havido o atraso na entrega do imóvel 

residencial no prazo acertado pelas partes, o adquirente ficou privado 

de sua utilização, o que ocorrerá a cada mês de atraso, e em relação ao 

mês vencido, não haverá mais a possibilidade do incorporador/construtor 

de purgar a mora, tornando-se ela, portanto, impurgável em relação ao 

mês vencido, convertendo-se assim em inadimplemento. E as partes, para 

a reparação desse prejuízo, expressamente instituíram uma penalidade 

sufi ciente para compensá-lo, como bem ressaltaram os especialistas em 

economia ouvidos em Audiência Pública.

Voltando ao caso dos autos, essa foi a compreensão do acórdão recorrido, 

ao entender que a aludida cláusula penal, prevista para a hipótese de mora do 

alienante, prefi xou as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, 

não podendo ser acumulada com indenização por lucros cessantes ou valores 

eventualmente despendidos a título de aluguel de outro imóvel sob pena de bis 

in idem.

O entendimento é razoável e pertinente, pois referida cláusula vincula 

diretamente o valor da multa mensal ao valor investido pelo consumidor e 

ao tempo de duração da mora. Assim, apesar da natureza moratória, nesses 
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casos é nítida a vontade das partes em já prefi xar as eventuais perdas e danos 

decorrentes do inadimplemento.

Lembro que os contratantes têm autonomia de vontade para criar as cláusulas 

e condições do negócio jurídico, que, não sendo contrárias à lei e uma vez 

fi rmadas, são de aplicação cogente. Nestes termos, as relações negociais são livres 

e dinâmicas, cabendo ao magistrado interpretá-las em conjunto com os usos e 

costumes, as condições das partes e as circunstâncias em que celebradas.

Creio, assim, que os casos de inadimplemento do vendedor em virtude do 

atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de 

compra e venda, não se resolve com a simples aplicação do entendimento desta 

Corte acerca da possibilidade de cumulação de multa, de caráter moratório, com 

lucros cessantes.

Nas cláusulas penais comumente estabelecidas nos contratos de incorporação 

imobiliária - com indenizações que variam entre 0,5% a 1% sobre o preço 

contratual do imóvel por mês de atraso - já encontram-se pré-fi xadas eventuais 

perdas e danos advindos do descumprimento no prazo previsto para entrega 

do imóvel. Nesses casos, os lucros cessantes são pre-estimados na cláusula 

penal pactuada precisamente para o descumprimento do prazo de entrega. A 

cumulação, portanto, da cláusula penal com os lucros cessantes decorrentes 

meramente desse atraso na entrega implica, ao meu sentir, data maxima vênia, 

bis in idem.

Concluo, assim, ser indevida a cumulação da cláusula penal prevista no 

contrato - seja ela rotulada como moratória ou compensatória - com indenização 

no valor mensal locatício do imóvel. O prejuízo a ser indenizado - a privação do 

uso imóvel durante o período de mora - é único.

No caso dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com tal 

conclusão, pois determinou a incidência da cláusula penal estabelecedora de 

indenização equivalente a 1,0 % do valor do imóvel, por mês de atraso na entrega 

da obra, afastando a cumulação com lucros cessantes.

Em face do exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Ministro 

Relator tanto em relação à tese como quanto a negativa de provimento ao 

recurso especial.

É como voto.

Em face do exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Ministro 

Relator tanto em relação à tese como quanto a negativa de provimento ao 

recurso especial.

É como voto.
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