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Jurisprudência





Corte Especial





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

N. 227.767 - RS  (2012⁄0188082-8)    

 Relator: Ministro Francisco Falcão

Embargante: Amélia Ester Pacheco Rodrigues e outros

Advogado: José Luis Wagner e outro(s) - RS018097

Advogados: Luciana Gil Cotta e outro(s) - RS043174

Valmir Floriano Vieira de Andrade  - DF026778

Luiz Antonio Muller Marques  - DF033680

Embargado: União  

EMENTA 
Processual civil. Interposição de recurso de apelação com exposição 

de mais de  um fundamento. Provimento da apelação com  base em 

apenas um fundamento, deixando-se de examinar os demais. Reversão 

do acórdão de  segunda instância em decisão monocrática no  STJ. 

Agravo regimental que ventila fundamentos desprezados no julgamento 

da apelação. Existência de prequestionamento. Divergência interna no 

STJ. Embargos de  divergência parcialmente providos para dar  por 

prequestionadas questões jurídicas  reiteradas nas contrarrazões ao 

recurso especial.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos  quais 

pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento  do 

Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao 

seguinte  questionamento: consideram-se prequestionados o(s) 

fundamento(s)  das razões de apelação desprezados no acórdão que 

deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o 

recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento 

quanto aos temas de (i) não fl uência do prazo prescricional na ausência 

de liquidez do título executivo; (ii) não  ocorrência de inércia dos 

exequentes; e (iii) execução movida por  incapaz, contra o qual não 

corre a prescrição.
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III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, 

assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667⁄RS), julgado por 

esta C. Corte Especial em 7⁄3⁄2018 e da  relatoria do e. Min. Felix 

Fisher, que “a questão levantada nas  instâncias ordinárias, e não 

examinada, mas cuja pretensão foi  acolhida por outro fundamento, 

deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede 

de contrarrazões”.

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em 

rota  de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de 

todo  pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem 

a  remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no 

julgamento  do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias 

à C. Primeira  Turma, o entendimento correto é o que considera 

toda a matéria  devolvida à segunda instância apreciada quando 

provido o recurso  por apenas um dos fundamentos expostos pela 

parte, a qual não  dispõe de interesse recursal para a oposição de 

embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva 

da  sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica 

do  recorrente, critérios de identifi cação do interesse recursal. Não 

se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC⁄73 

ou CPC⁄15), mas de questão antecedente, verdadeiro  fundamento 

teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou  tudo, tem 

interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, 

melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no  REsp n. 

1.478.792⁄PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,  Terceira 

Turma, julgado em 12⁄12⁄2017, DJe 2⁄2⁄2018. Doutrina: MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 

Curso de processo civil: tutela dos direitos  mediante procedimento 

comum. V. 2. São Paulo: Revista dos  Tribunais, 2015, p. 516; 

MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 

ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes  não 

dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos 

dois  requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia 

perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo 

a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.
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VII - Tenho por bem compor a divergência entre os  acórdãos 

confrontados adotando o entendimento do acórdão  paradigma, 

segundo o qual se consideram prequestionados os  fundamentos 

adotados nas razões de apelação e desprezados no  julgamento do 

respectivo recurso, desde que, interposto recurso  especial, sejam 

reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e  parcialmente 

providos a fi m de dar por prequestionada a matéria  relativa à não 

ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título  executivo, 

cassando o v. acórdão de fl s. 293-294, para que seja  realizada nova 

análise do tema prescrição.

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,   A 

Corte Especial, por unanimidade, conhecer dos embargos de divergência 

e  dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs.  Ministros Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Humberto Martins, Maria 

Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis 

Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e 

Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Brasília (DF), 17 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Presidente

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe: 29.6.2020  

RELATÓRIO 
O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se, na origem, de embargos à 

execução fi scal opostos pela  União Federal em desfavor de Amélia Ester P. 

Rodrigues e outros, opondo-se a embargante à execução de título originado da 

sentença prolatada na ação coletiva ajuizada pelo Sindiserf, com base na qual 
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os exequentes buscam receber diferenças  sobre vencimentos no montante de 

28,86%, devidos em face da aplicação das Leis n. 8.622 e 8.627⁄93.

Na sentença de fl s. 130-133, acolheu-se a alegação de prescrição formulada 

pela União, extinguindo-se o processo com resolução de mérito. Os embargados 

foram condenados ainda ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, suspendendo-se a exigibilidade de tais  verbas em 

razão dos benefícios da justiça gratuita a eles deferido.

Interpuseram recurso de apelação (fl s. 135-142), ao qual se deu provimento 

por maioria.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para 

fi ns de prequestionamento (fl s. 190-195).

Ato contínuo, interpôs a União recurso especial (fl s. 197-201), sustentando 

a negativa de vigência ao art. 1º do Decreto n. 20.910⁄32, que preconiza o prazo 

quinquenal. Transitada em julgado a decisão exequenda em 2000  e ajuizada 

a execução apenas em 2006, a pretensão acabou apanhada pela  prescrição. 

Ademais, o fato de a União ter ajuizado ação rescisória do julgado exequendo 

não tem o condão de interromper a prescrição.

O recurso especial não foi admitido (fl s. 219-221), aplicando-se o óbice do 

Enunciado Sumular n. 83⁄STJ.

Adveio a interposição de agravo em recurso especial (fl s. 223-228).

Por decisão monocrática da lavra do e. Min. Arnaldo Esteves Lima, deu-

se provimento ao recurso especial (fl s. 247-248), sob o fundamento de que 

a interposição de ação rescisória não suspende a execução.

Interposto agravo regimental (fl s. 253-259), a Primeira Turma  negou-

lhe provimento (fls. 284-294), reiterando que “O mero ajuizamento da 

ação  rescisória, sem o deferimento de antecipação de tutela, não obsta os 

efeitos da coisa julgada, ensejando a propositura da execução e sua tramitação, 

consoante art. 489 do Código de Processo Civil. Portanto, não há suspensão do 

prazo prescricional da pretensão executória”. Além disso, deixou de reconhecer do 

recurso, pela falta  de prequestionamento, quanto às seguintes questões: não fl uência 

do prazo  prescricional na ausência de liquidez do título executivo; não ocorrência 

de inércia dos exequentes; e execução movida por incapaz, contra o qual não corre a 

prescrição.

Após a sequencial rejeição dos dois embargos de declaração (fl s. 317-327 e 

344-354), opuseram os recorrentes embargos de divergência (fl s. 361-401).



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 32, (258): 21-45, Abril/Junho 2020 27

Sustentam que:

(a) a divergência entre os julgamentos confrontados recai sobre regra de 

direito processual;

(b) no acórdão embargado, a Primeira turma “entendeu que as  questões 

ventiladas no recurso carecem de prequestionamento, uma vez que não  foram 

analisadas pelo tribunal de origem” (fl . 364);

(c) no entanto, a Corte Especial, no julgamento do EREsp n. 1.144.667⁄RS, 

da relatoria do Min. Felix Fisher, DJe 23⁄3⁄2018, deu interpretação divergente 

à questão, “assentando que, uma vez superado o argumento acolhido 

pelo  Tribunal de Origem, cabe a esta Corte Superior, no prosseguimento do 

julgamento do Recurso Especial, examinar os demais fundamentos suscitados 

nas contrarrazões, ainda que não anteriormente apreciados” (fl . 366);

(d) “... o recurso especial não foi interposto pela parte ora  embargante, 

que,  vencedora nas instâncias de origem, não tinha interesse em  recorrer, 

restando-lhe, em atenção ao princípio da eventualidade,  suscitar as 

demais  matérias de defesa nas contrarrazões ao recurso especial apresentado 

pela parte contrária, como o fez” (fl . 372);

(e) faltar-lhe-ia interesse recursal para opor embargos de declaração contra 

o acórdão regional para obter o pronunciamento do Tribunal quanto aos demais 

fundamentos da apelação, na medida em que o julgamento da apelação lhe foi 

completamente favorável;

(f ) ao contrário do consignado no acórdão embargado, “as teses 

que  os embargantes pretendem ver apreciadas por esta C. Corte Superior 

foram devidamente ventiladas nas contrarrazões do recurso especial...” (fl . 373);

(g) a regra do art. 255, § 5º, do RISTJ atribui ao recurso especial amplo 

efeito devolutivo, cabendo à Turma aplicar o direito à espécie no caso 

de cabimento do recurso;

(h) consequência do acolhimento dos embargos de divergência é 

o afastamento da multa aplicada em via de embargos declaratórios, pois inexistiu 

intuito procrastinatório dos embargantes.

Por meio da decisão de fl s. 405-408, os embargos de divergência  foram 

admitidos.

Impugnação às fl s. 413-421.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

28

Aberta vista dos autos ao Ministério Público Federal, exarou parecer pelo 

provimento dos embargos de divergência (fls. 424-427), afirmando que 

“a  questão da necessidade de liquidez do título executivo para contagem 

do prazo  prescricional, conforme estabelecido pelo artigo 586, do CPC, foi 

suscitado pela  embargante em contrarrazões do especial, não podendo ser 

considerada matéria não  impugnada. Esse mesmo fundamento foi trazido na 

contraminuta do agravo em recurso especial” (fl . 232).

É o relatório.

VOTO 
O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Cuida-se de embargos de 

divergência por meio dos quais pretendem  os embargantes a uniformização 

do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça  no tocante à resposta ao 

seguinte questionamento:  consideram-se  prequestionados o(s) fundamento(s) das 

razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

É nesses termos que se põe a divergência.

À luz do acórdão da Primeira Turma deste Tribunal, o recurso  especial 

não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos 

temas (i) não fl uência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título 

executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida 

por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

Examinando a cadeia recursal, observa-se que, no recurso de apelação, (fl s. 

135-142) haviam os recorrentes ventilado as teses enumeradas no  parágrafo 

anterior, exceto a referente à falta de curso da prescrição contra o incapaz (item 

iii).

Quando provido o recurso de apelação e interposto recurso especial pela 

União, os recorridos (ora embargantes) suscitaram, nas contrarrazões 

(fl s.  206-217), apenas a matéria concernente à ausência de liquidez do título 

executivo (item i), como, aliás, bem observou o Ministério Público Federal em 

seu parecer (fl s. 424-427).

Dado provimento monocrático ao recurso especial da União (fl s. 247-248), 

interpuseram os ora embargantes agravo regimental (fl s. 253-259), no  qual 

reiteraram a alegação de ausência de liquidez do título executivo a impedir 

o curso do prazo prescricional (item i).
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No julgamento do agravo (fl s. 284-294), a C. Primeira Turma considerou 

essa matéria e outras não prequestionadas.

Por outro lado, o v. acórdão paradigma assentou, naquilo que ora importa 

(fl s. 394-395):

Em espécie, como dito, o acórdão embargado entendeu que não  estava 

presente o necessário prequestionamento, mesmo a parte tendo  suscitado a 

questão relativa ao protesto interruptivo da prescrição em suas contrarrazões ao 

recurso de apelação, cuja pretensão acabou sendo acolhida por outro fundamento 

igualmente suscitado, e novamente  levantada em sede de contrarrazões ao 

Recurso Especial.

Enquanto isso, nos autos em que proferidos os acórdãos  paradigmas, o 

entendimento foi no sentido de que, se a parte foi vencedora na Corte de origem, 

por acolhimento de um dos fundamentos autônomos levantados, os quais foram 

renovados em sede de contrarrazões ao  recurso especial, não haveria interesse 

recursal em opor embargos de  declaração para provocar o exame dos demais 

fundamentos não  analisados, eis que já vencedora, cabendo à Corte Especial 

analisar tais fundamentos caso recebido o Recurso Especial.

Como se vê, a situação processual aqui tratada é idêntica, contudo a solução foi 

diversa.

Com o devido respeito, entendo acertada a decisão adotada nos  acórdãos 

paradigmas, uma vez que a evolução histórica do Processo Civil  demonstra o 

desprendimento de formalidade exacerbada em prol do  julgamento do mérito, 

para o alcance efetivo do direito material.

Ademais, é assente nesta Corte que o julgador não está adstrito a responder 

a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua  decisão. 

Como corolário lógico, a questão levantada nas instâncias  ordinárias, e não 

examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro  fundamento, deve ser 

considerada como prequestionada quando trazidas  em sede de contrarrazões. 

E esta conclusão se dá, principalmente, porque o vencedor não detém interesse 

em interpor embargos de declaração para  ver apreciada tese levantada e 

não examinada pela corte de origem, pois  nenhum resultado prático obterá, 

considerando já ter logrado êxito em seu  pleito, a partir do acolhimento de 

outro fundamento pela instância  ordinária. Nesse sentido, tal fato não deve 

repercutir em desfavor do embargante que, de modo expresso, trouxe os demais 

fundamentos nas contrarrazões ao recurso especial.

Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o 

acórdão paradigma, julgado por esta C. Corte Especial e de relatoria do e. Min. 

Felix Fisher, que “a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, 
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mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser  considerada 

como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões”.

Nesse julgamento, o e. relator aderiu ao entendimento abrigado em outros 

dois paradigmas, um da C. Segunda Seção (EREsp n. 595.742⁄SC, Rel. 

Min. Massami Uyeda, Rel. p⁄ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13⁄4⁄2012) 

e outro  da C. Segunda Turma (AREsp n. 400.828⁄SP, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 02⁄10⁄2015), que adotavam a mesma compreensão sobre o tema.

Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão 

no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de 

embargos  de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia 

sido proclamado no julgamento do paradigma invocado.

Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto 

é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando 

provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual 

não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência 

e  da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios 

de  identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a 

esta ou aquela  legislação processual (CPC⁄73 ou CPC⁄15), mas de questão 

antecedente,  verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem 

perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, 

pelo recurso, melhora na sua situação jurídica.

Tra t a - s e  de  l i ç ão  consag rada  na  dou t r ina  moderna . 

Transcrevo, exemplifi cativamente, os seguintes magistérios:

A fi m de que possa o interessado socorrer-se do recurso, é fundamental que 

possa antever algum interesse na sua utilização, isto é,  antever a possibilidade 

de o seu provimento levar à melhora de sua esfera  jurídica. À semelhança do 

que acontece com o  interesse de agir, é  necessário que o interessado possa 

vislumbrar alguma  utilidade  na  interposição do recurso, utilidade essa 

que somente possa ser obtida  através da via recursal (necessidade). A fi m de 

preencher o requisito “utilidade”, será necessário que a parte (ou o terceiro), 

interessada em  recorrer, tenha sofrido algum prejuízo jurídico direto ou 

indireto em  decorrência da decisão judicial ou ao menos que essa não tenha 

satisfeito  plenamente a sua pretensão (uma vez que, sendo vencidos autor e 

réu, ambos terão interesse em recorrer). Em relação à “necessidade”, essa estará 

presente se, por outro modo, não for possível resolver a questão,  alterando-se 
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ou suplantando-se o prejuízo verifi cado. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante 

procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516).

  Há interesse de recorrer quando o recorrente puder esperar, em  tese, do 

julgamento do recurso, situação jurídica e pragmaticamente mais vantajosa que 

aquela decorrente da decisão impugnada e quando seja necessário usar as vias 

recursais para alcançar esse objetivo. Essa concepção, bastante abrangente, tem 

a vantagem de considerar haver interesse recursal não apenas quando o que se 

pediu não foi concedido, mas também quando, embora vencedora, a parte tenha, 

ainda assim, perspectiva concreta de melhora em sua situação jurídica. Trata-se de 

se demonstrar a presença do binômio “utilidade-necessidade”, à semelhança do 

que ocorre com o interesse processual, requisito processual de  admissibilidade 

para o julgamento do mérito da causa (cf. art. 485, VI, do  CPC⁄2015)”. (MEDINA, 

José Miguel Garcia.  Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276).

Portanto, a confi guração do interesse recursal pressupõe a presença  do 

binômio sucumbência e perspectiva de maior vantagem. Sem ele a 

parte simplesmente não consegue superar o juízo de admissibilidade recursal.

Também é nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

  Agravo interno no recurso especial.  Processual civil (CPC⁄73). Agravo de 

instrumento.  Instrução. Peças obrigatórias e facultativas.  Ausência. Suprimento. 

Falta de interesse recursal.  Sucumbência de fundamento. Ausência de utilidade 

da  demanda. Ausente o prejuízo para modifi cação do  julgado. Agravo interno 

desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.478.792⁄PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso  Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 12⁄12⁄2017, DJe 2⁄2⁄2018.)

É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham,  após 

o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram 

vencidos  (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação 

jurídica. Logo,  agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se 

abstiveram de recorrer.

Se se comportaram corretamente e, mais ainda, se tomaram o cuidado de 

averbar nas contrarrazões do especial o fundamento descartado no julgamento 

da apelação –  registre-se, aqui, que tal cautela ocorreu apenas em  relação ao 

fundamento da iliquidez do título  executivo  – não há como deles  cobrar algo a 

mais. Fizeram o que se esperava para manter viva a temática.
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Pontue-se, ademais, que a exigência de oposição de embargos declaratórios 

a fi m de inutilmente prequestionar matéria que sequer se sabe se voltará a ser 

abordada vai de encontro à tendência vigente mesmo antes do atual Código 

de Processo Civil de desestimular a desnecessária utilização das vias recursais.

Assim, tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados 

adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram 

prequestionados os fundamentos adotados nas razões de  apelação e desprezados no 

julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados 

nas contrarrazões da parte vencedora.

Se é assim, os embargos de divergência merecem parcial provimento, na na 

medida em que apenas um dos fundamentos tidos por não prequestionados pela 

C. Primeira Turma foi efetivamente reiterado nas contrarrazões do 

recurso especial: o referente à iliquidez o título executivo.

Por fi m, no que concerne à multa pela oposição de embargos protelatórios, a 

cassação do acórdão embargado gera, como efeito automático, a desconstituição 

de todos os seus comandos.

Em face do exposto,  conheço e dou parcial provimento aos  embargos de 

divergência, a fi m de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência 

de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de 

fl s. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição.

É como voto.

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 24.453 - DF (2018⁄0161117-7) 

Relator: Ministro Francisco Falcão

Impetrante: Fernando Batista de Melo

Advogado: Fernanda Edmilsa de Melo  - PE040133

Impetrado: Superior Tribunal de Justiça

Impetrado: Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e 

    Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe

Interes.: União
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EMENTA 
Administrativo. Processual civil. Concurso  público. Vedação 

do poder judiciário de intervir em  questões atinentes ao melhor 

padrão de correção da prova. Juízo de compatibilidade do conteúdo 

das  questões do concurso com o previsto no edital do  certame. 

Permissão excepcional. Tema n. 485⁄STF.    Previsão de matéria 

no conteúdo programático.  Desnecessidade de pormenorização 

exaustiva. Precedentes do STF e do STJ.

I - Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar 

contra  ato alegadamente coator da e. Ministra Presidente do 

Superior Tribunal de Justiça e do Diretor Geral do Centro Brasileiro 

de Pesquisa em Avaliação e  Seleção e de Promoção de Eventos 

– Cebraspe. Sustenta o impetrante, em  síntese, que:  a)  submeteu-

se ao concurso público para o cargo de analista  administrativo do 

STJ;  b)  recorreu contra o gabarito da Questão n. 106, uma  vez 

que seu conteúdo “(receita do resultado primário) é cobrado em 

provas  para cargos da área contábil e auditores de diversos órgãos, 

na disciplina de  Contabilidade Pública, por meio do Manual de 

Contabilidade Pública Aplicada  ao Setor Público (MCASP)” (fl . 

4) e, além disso, não estava previsto no edital; c) seu recurso não foi 

provido; d) não recebeu a motivação do indeferimento de seu recurso. 

Às fl s. 137-139, indeferiu-se o pedido liminar. Contra essa decisão, 

o impetrante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido por 

esta Corte Especial. Notifi cadas as autoridades coatoras, a Diretora-

Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 

Promoção de Eventos – Cebraspe prestou as informações necessárias. 

O Ministério Público  Federal, por não vislumbrar ilegalidade ou 

abuso de poder que possam ser imputados às autoridades impetradas, 

opinou pela denegação da segurança.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a extensão 

do  controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere 

avaliação de questões em concurso público, fi rmou a seguinte tese: “Não 

compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca 

examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a 

elas atribuídas” (RE n. 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal 

Pleno, julgado em 23⁄4⁄2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral 
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– Mérito DJe-125 Divulg 26⁄6⁄2015 Public 29⁄6⁄2015). Nesse sentido 

são, também, os precedentes desta Corte: AgInt nos EDcl nos EDcl 

no AgInt no RMS n. 57.018⁄MG, Rel. Ministro Francisco  Falcão, 

Segunda Turma, julgado em 24⁄9⁄2019, DJe 26⁄9⁄2019; AgInt no RMS 

n. 57.626⁄MA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado 

em 11⁄6⁄2019, DJe 7⁄8⁄2019; AgInt no RMS n. 50.878⁄RJ, Rel. Min. 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26⁄3⁄2019, DJe 15⁄4⁄2019; 

RMS n.  59.202⁄RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 19⁄2⁄2019, DJe 26⁄2⁄2019; AgInt no RE nos EDcl 

no REsp n. 1.697.190⁄PE,  Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura, Corte Especial, julgado em 27⁄11⁄2018, DJe 3⁄12⁄2018; AgRg 

no RMS n. 47.741⁄MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 24⁄11⁄2015, DJe 2⁄12⁄2015; RMS n. 45.660⁄RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19⁄8⁄2014, 

DJe 26⁄8⁄2014.

III - O impetrante, no entanto, assevera que pretende que seja 

feito  o controle do conteúdo de prova de acordo com os limites 

do edital, o que,  segundo ele, é admitido pela jurisprudência. De 

fato, o próprio Ministro Gilmar  Mendes, no julgamento do RE 

n. 632.853⁄CE, indicou ser possível,  excepcionalmente, o controle 

do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do 

certame. 

IV - Acerca da pormenorização do conteúdo programático 

no edital do certame, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal 

em 28 de agosto de 2012, no julgamento do MS n. 30.860, da relatoria 

do e. Ministro Luiz Fux: “2. Havendo previsão de um determinado 

tema, cumpre ao candidato  estudar e procurar conhecer, de forma 

global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas 

provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos 

e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes,  mas a isto 

não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, 

no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos 

nas questões do certame.” Precedentes: AgInt no RMS n. 51.707⁄SP, 

Rel. Ministro Benedito  Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 

9⁄3⁄2020, DJe 11⁄3⁄2020; RMS n.  58.371⁄RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21⁄9⁄2018.



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 32, (258): 21-45, Abril/Junho 2020 35

V - Assim, não ficando evidenciado o descumprimento às 

regras previstas no edital do certame, tampouco a ofensa aos princípios 

norteadores  do concurso público, é de se afastar o alegado direito 

líquido e certo da anulação da questão. Denega-se a segurança. 

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,  A Corte Especial, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto 

Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman  Benjamin, Jorge Mussi, 

Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,  Benedito 

Gonçalves, Raul Araújo e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedida a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Brasília (DF), 17 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Presidente

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe: 29.6.2020  

RELATÓRIO 
O Sr. Ministro Francisco Falcão: Cuida-se de mandado de segurança 

com pedido liminar impetrado por  Fernando Batista de Melo contra ato 

alegadamente coator da e. Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 

Laurita Vaz, e do Diretor-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação 

e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, Paulo Henrique Portela 

de Carvalho (fl s. 3-17).

Sustenta o impetrante, em síntese, que:  a)  submeteu-se ao concurso 

público  para o cargo de analista administrativo do STJ;  b)  recorreu contra o 

gabarito da Questão n. 106, uma vez que seu conteúdo “(receita do resultado 

primário) é cobrado em provas para  cargos da área contábil e auditores de 

diversos órgãos, na disciplina de Contabilidade Pública, por meio do Manual 
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de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP)” (fl . 4) e, além 

disso, não estava previsto no edital; c) seu recurso não foi provido; d) não recebeu 

a motivação do indeferimento de seu recurso.

Requereu, liminarmente, que sua prova seja corrigida e, no mérito, 

que (i) seja anulada a Questão n. 106, “concedendo a pontuação ao candidato 

e reclassifi cando-o na lista  de aprovados da prova objetiva” (fl . 17) e  (ii)  seja 

confi rmada a liminar concedida, “mantendo  o impetrante classifi cado para 

correção da prova discursiva, sendo-lhe atribuída a  correspondente nota e 

abrindo prazo igual – ao que foi concedido aos demais candidatos –  para 

interposição de recurso” (fl . 17).

Às fls. 137-139, indeferiu-se o pedido liminar. Na ocasião, o e. 

Ministro  Humberto Martins, Vice-Presidente no exercício da Presidência, 

concluiu:

De toda sorte, o impetrante busca a reavaliação meritória em prol da anulação 

da questão 106, que trata de contabilidade pública. Ainda que a questão  fosse 

jurídica, não seria possível prover o pedido. No fundo, o que se demanda é 

a revisão dos critérios substantivos da banca examinadora.

E a impetração não permite tal desiderato.

[...]

Não vejo fumus boni iuris.

Sobre o  periculum in mora, não identifico que haja possibilidade 

de perecimento do direito em razão do período de plantão. É sabido que mesmo 

a  eventual homologação do certame não induz à perda de objeto da ação 

mandamental que debate alguma fase do concurso público. (fl s. 137-138)

Contra essa decisão, Fernando Batista de Melo interpôs agravo interno 

(fl s. 145-149), alegando, em suma, que “o MM. Ministro Relator, ao analisar o 

pedido de tutela provisória durante o regime de plantão, apesar de iniciar sua 

fundamentação afi rmando que se reservava ao direito de examinar a liminar após 

o envio das informações a serem ofertas pela parte impetrada, acabou por negar 

a concessão da tutela pleiteada por considerar se tratar de questão meritória em 

que se pleiteia a revisão dos critérios substantivos da banca  examinadora” (fl . 

147).

Esta Corte Especial, por unanimidade, não conheceu do agravo interno 

(fl s. 160-165), em decisão assim ementada:
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Administrativo. Mandado de segurança. Concurso  público. Pedido liminar. 

Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. Indeferimento da liminar. Agravo 

interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada.

I – Negou-se o pedido liminar com fundamento na ausência de comprovação 

do  fumus boni iuris  e do  pericullum in mora. A parte agravante, em  seu agravo 

interno, não impugna esses fundamentos.

II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não 

impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 

182 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno não conhecido.

Notifi cadas as autoridades coatoras, a Diretora-Geral do Centro Brasileiro 

de  Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, 

Adriana Rigon Weska, prestou as informações necessárias (fl s. 192-203).

O Ministério Público Federal, por não vislumbrar ilegalidade ou abuso 

de poder  que possam ser imputados às autoridades impetradas, opinou pela 

denegação da segurança (fl s. 259-264), em parecer assim ementado:

Administrativo. Mandado de segurança. Concurso  público para o cargo de 

analista administrativo. Anulação de questão objetiva. Impossibilidade. Ausência 

de ilegalidade. Análise de mérito do ato administrativo. Inviabilidade. Precedentes 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pela 

denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): O mandado de segurança é 

ação constitucional voltada para a proteção de  direito líquido e certo contra 

ato abusivo ou ilegal de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do  Poder  Público (CF, art. 5º, LXIX).

Sustenta o impetrante, em síntese, que:  a)  submeteu-se ao concurso 

público  para o cargo de analista administrativo do STJ;  b)  recorreu contra o 

gabarito da Questão n. 106, uma vez que seu conteúdo “(receita do resultado 

primário) é cobrado em provas para  cargos da área contábil e auditores de 

diversos órgãos, na disciplina de Contabilidade Pública, por meio do Manual 

de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP)” (fl . 4) e, além 
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disso, não estava previsto no edital; c) seu recurso não foi provido; d) não recebeu 

a motivação do indeferimento de seu recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a extensão do controle 

jurisdicional  sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em 

concurso público, fi rmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário, no 

controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas 

pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

Eis a ementa do julgado em referência, a qual foi submetida à sistemática 

da repercussão geral:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção 

de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir 

banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas 

atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo 

de  compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no 

edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em  23⁄4⁄2015, 

Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg  26⁄6⁄2015 Public 

29⁄6⁄2015).

Acerca da questão, vejam-se trechos do voto do e. Ministro Gilmar 

Mendes, relator do aludido acórdão:

É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete 

ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo 

das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade 

e inconstitucionalidade.

Quando do julgamento do MS 21.176, ainda em 19.12.1990, o min. 

Aldir Passarinho assim se pronunciou sobre o tema: 

(...) incabível que se possa pretender que o Judiciário –  mormente em 

tema de mandado de segurança – possa substituir-se à Banca Examinadora 

para dizer se tal ou qual questão foi bem  respondida, que tal ou qual 

questão poderia ter mais de uma resposta.

Os critérios adotados pela Banca Examinadora de um  concurso 

não podem ser revistos pelo Judiciário, salvo se houver  ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, o que no caso não ocorre.

E nem se torna possível que a Justiça possa fazer revisões de provas para 

dizer do maior ou menos acerto das respostas aos quesitos formulados. 
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Nessa mesma opor tunidade,  o min.  Carlos Velloso teceu as 

seguintes considerações em seu voto: 

Na verdade, não é possível ao Tribunal substituir-se à banca examinadora. 

O que se exige é que se dê tratamento igual a todos os  candidatos. Isso 

parece que foi dado, nenhum candidato argumentou em sentido contrario.

Em direito, nem sempre há uniformidade. De modo que,  adotando a 

banca uma certa opção e exigindo de todos e a todos aplicando o mesmo 

tratamento, isto é o bastante.

Assim, na linha da tese vinculante estabelecida pela Corte Suprema, é 

vedado ao Judiciário reexaminar o conteúdo das questões, bem como os critérios 

de correção, exceto se diante de fl agrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Sobre a impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de 

provas quando ausente a fl agrante ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato 

impugnado, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal Superior:

Processual civil. Administrativo. Mandado de  segurança. Vedação do 

poder judiciário de imiscuir-se em  questões atinentes ao melhor padrão de 

correção de prova  de concurso público. Ausência de ilegalidade no exercício 

da discricionariedade da banca examinadora do concurso.

I - Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato 

do  Desembargador Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público 

de Provas e Títulos para outorga de delegações de tabelionatos e de registros do 

Estado  de Minas Gerais, objetivando a concessão dos pontos de titulação pela 

comprovação do exercício da advocacia ou pelo exercício de delegação notarial e 

de registro na condição de bacharel em direito. No Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, a segurança foi denegada

II - De acordo com pacífi ca jurisprudência deste Superior Tribunal de  Justiça, é 

vedado ao poder Judiciário imiscuir-se em questões atinentes ao  melhor padrão 

de correção de prova de concurso público ou, ainda, aferir se os  critérios exigidos 

pela banca examinadora atendem mais propriamente às  necessidades do cargo 

público pleiteado. Nesse sentido: “Não compete ao  Poder Judiciário, no controle 

de legalidade, substituir banca examinadora para  avaliar respostas dada pelos 

candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário 

juízo de compatibilidade do  conteúdo das questões do concurso com o previsto no 

edital do certame.” RE 632.853⁄CE, Relator: Min. Gilmar Mendes.

III - No caso dos autos não configura qualquer ilegalidade no exercício 

da  discricionariedade da banca examinadora do concurso, razão pela qual 

nada a prover.  A propósito, confiram-se os seguintes julgados in verbis: RMS 

58.371⁄RS, Rel.  Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
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18⁄9⁄2018, DJe 21⁄9⁄2018; RMS 58.373⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 16⁄10⁄2018, DJe 12⁄12⁄2018.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018⁄MG, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Segunda Turma, julgado em 24⁄9⁄2019, DJe 26⁄9⁄2019) (grifei). 

Constitucional. Administrativo. Agravo interno no  recurso em mandado 

de segurança. Concurso público. Prova  oral. Anulação de questão. Flagrante 

ilegalidade. Ausência.  Reexame dos critérios de correção. Impossibilidade. 

Recurso não provido.

1. De acordo com o entendimento do STF firmado no julgamento do 

RE  632853⁄CE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 485), é vedado ao 

Poder  Judiciário reexaminar o conteúdo das questões de prova de concurso 

público, bem  como os critérios de correção, exceto se diante de flagrante 

ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fi ns de avaliar a compatibilidade entre 

os questionamentos formulados e o edital do certame.

2. No caso, a pergunta realizada na fase oral do concurso para o cargo 

de  Promotor de Justiça do Estado do Maranhão compreendeu o tema relativo 

ao confl ito aparente de normas, item previsto no regramento editalício. Contudo, 

o  candidato, nos termos da manifestação da banca examinadora, ofereceu 

resposta inadequada para o referido questionamento.

3. Desse modo, ingressar na temática proposta pelo recorrente, a fim 

de avaliar em que grau a postura do examinador interferiu na resposta oferecida 

pelo  candidato ou induziu este a erro, é medida que extrapola os limites do 

controle  jurisdicional na correção de provas de concurso público fi xada pelo 

Pretório Excelso.  A pretensão recursal busca, na realidade, um juízo meritório 

sobre os critérios de avaliação da banca examinadora e não a realização de um 

mero juízo de legalidade outorgado ao Judiciário.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 57.626⁄MA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 11⁄6⁄2019, DJe 07⁄8⁄2019.) 

Administrativo. Concurso público. Prova discursiva.  Critério de correção. 

Revisão. Impossibilidade.

1. É fi rme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Judiciário revisar o 

critério de correção utilizado por banca examinadora, salvo fl agrante ilegalidade⁄inc

onstitucionalidade.

2. Hipótese em que o candidato pretende que o reexame do critério utilizado na 

correção de questão de prova discursiva para a verifi cação da irregularidade 

total ou parcial da sua resposta, não sendo demonstrada a fl agrante ilegalidade 

ou inconstitucionalidade.
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3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 50.878⁄RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado 

em 26⁄3⁄2019, DJe 15⁄4⁄2019) (grifei). 

Administrativo. Processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Enunciado Administrativo 3⁄STJ.  Concurso público. Prova de estudo de caso. 

Resposta não condizente com todos os elementos do padrão adotado pela banca 

examinadora. Pontuação a menor. Pretensão de  reavaliação da resposta. 

Impossibilidade de intervenção do poder judiciário. RE 632.853⁄CE.

1. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos 

e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o 

candidato, compelidos ambos à sua fi el observância.

2. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,  substituir 

banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e  notas a elas 

atribuídas. [...] Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade 

do conteúdo das questões do concurso com o previsto no  edital do certame” (RE 

632.853⁄CE, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23⁄04⁄2015).

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 59.202⁄RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,  julgado 

em 19⁄2⁄2019, DJe 26⁄2⁄2019). 

Agravo interno no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional 

do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Acórdão recorrido 

em conformidade com o entendimento do STF. Tema 485⁄STF. Agravo improvido.

1. Consoante entendimento fi rmado pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 

632.853⁄CE, sob a sistemática da repercussão geral, “não compete ao Poder Judiciário, 

no controle de legalidade, substituir banca  examinadora para avaliar respostas 

dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao 

Judiciário juízo de  compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o 

previsto no edital do certame.” (Tema 485⁄STF).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.697.190⁄PE, Rel. Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, Corte Especial, julgado em 27⁄11⁄2018, DJe 3⁄12⁄2018) (grifei).

Administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso em mandado 

de segurança. Concurso público. Critérios de correção de prova. Sindicância, pelo 

poder  judiciário. Impossibilidade. Precedentes do STJ e do STF, em  repercussão 

geral. Agravo regimental improvido.

I. É pacífi co o entendimento desta Corte no sentido de que “eventual nulidade 

da decisão monocrática fi ca superada com a reapreciação do recurso pelo órgão 

colegiado, na via de Agravo Interno (AgRg no Ag 1166418⁄ RJ, Rel. Ministro Herman 
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Benjamin, DJe 13⁄11⁄09” (STJ, AgRg no AREsp 627.258⁄RJ, Rel. Ministro  Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, DJe de 17⁄04⁄2015).

II. É firme a compreensão do STJ no sentido de que “não é possível  ao Poder 

Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público,  somente atendo-

se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785⁄RS, Rel. Ministro  Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139⁄DF, Rel.  Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS  25.608⁄ES, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013” (STJ, RMS 45.660⁄RS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda  Turma, DJe de 26⁄08⁄2014). Na mesma linha, recentemente - 

em 23⁄04⁄2015  -, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, 

nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, conheceu e deu provimento 

ao RE 632.853⁄CE, para fixar a tese de que “não compete ao Poder  Judiciário, no 

controle de legalidade, substituir banca examinadora para  avaliar respostas 

dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.  Precedentes. Excepcionalmente, 

é permitido ao Judiciário juízo de  compatibilidade do conteúdo das questões do 

concurso com o previsto no edital do certame” (DJe de 29⁄06⁄2015). Em igual sentido: 

STF, ACO 1.936- AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26⁄05⁄2015.

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS n. 47.741⁄MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 24⁄11⁄2015, DJe 2⁄12⁄2015) (grifei). 

Administrativo. Processual civil. Concurso público.  Pretensão de reexame de 

questões de prova. Descabimento. Precedentes do STF e do STJ. Tema pacifi cado. 

Ausência de direito líquido e certo.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou 

a  segurança ao pleito de anulação de duas questões objetivas de concurso 

público, bem  como ao pedido de ampliação do prazo para entrega dos títulos, 

em decorrência. A impetrante se insurge contra o teor das avaliações que foram 

objeto de recurso, devidamente motivado.

2. O acórdão da origem teceu exame acurado dos fatos em relação ao 

caso (fl s. 189-196). A leitura elucida que não há abuso na correção, tampouco na 

revisão, assim como que a impetração visa rediscutir os critérios substantivos da 

avaliação feita pela banca examinadora.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao 

refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no 

AI 805328⁄CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico 

publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS  30.860⁄DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964⁄RS, 

Relator Min. Dias  Toff oli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 

em 16.5.2012.
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4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífi ca no sentido 

de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das  provas de 

concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes:  RMS 41.785⁄RS, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139⁄DF, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,  DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608⁄ES, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013.

Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 45.660⁄RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,  julgado 

em 19⁄8⁄2014, DJe 26⁄8⁄2014) (grifei).

O impetrante, no entanto, assevera que pretende que seja feito o controle 

do conteúdo de prova de acordo com os limites do edital, o que, segundo ele, é 

admitido pela jurisprudência.

De fato, o próprio Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do 

RE n.  632.853⁄CE, cuja ementa antes transcrevi, indicou ser possível, 

excepcionalmente, o controle  do conteúdo das questões do concurso com o 

previsto no edital do certame.

Passo, portanto, ao juízo de compatibilidade.

A questão impugnada tem a seguinte redação (fl . 128):

A respeito dos principais mecanismos no planejamento e execução 

do orçamento público, julgue os itens que se seguem.

[...]

106 A classifi cação da receita para apuração do resultado primário é obrigatória 

para todos os entes da Federação.

A matéria abordada na questão estava devidamente prevista na fl . 27 do 

edital, no conteúdo relativo à “Administração Financeira e Orçamentária”, no 

tópico 2, denominado “O orçamento público no Brasil”, subitens 2.1 “Sistema 

de Planejamento e de orçamento federal” e 2.7 “Classifi cações Orçamentárias” 

(fl . 45). E, além disso, nos termos dos Subitens  n. 14.1.1 e 14.1.2 do edital, 

respectivamente, “Os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além 

do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão,  aplicação, 

análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de 

raciocínio”  (fl . 43) e “Cada item das provas poderá contemplar mais de um 

objeto de avaliação” (fl . 43).
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Acerca da pormenorização do conteúdo programático no edital do 

certame, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal em 28 de agosto de 

2012, no julgamento do MS n. 30.860, da relatoria do e. Ministro Luiz Fux:

2. Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato  estudar e 

procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente 

ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos 

e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. 

Portanto, não é necessária a previsão  exaustiva, no edital, das normas e dos casos 

julgados que poderão ser referidos nas questões do certame.

3 .  In casu ,  restou demonstrado nos autos que cada uma das 

questões  impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital 

do concurso e  que os conhecimentos necessários para que se assinalassem 

as respostas corretas  eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a 

possibilidade de anulação em juízo.

4.  Segurança denegada, cassando-se a l iminar anteriormente 

concedida. (grifei).

Nesse mesmo sentido é, também, o posicionamento desta Corte:

Direito administrativo. Agravo interno no recurso em  mandado de 

segurança. Concurso público. Prova objetiva.  Anulação de questões. Conteúdo 

programático. Compatibilidade. Ausência de direito líquido e certo.

1. Caso em que se pretende a anulação de questões objetivas do concurso para 

Técnico Judiciário, Especialidade Segurança do Trabalho, do TRF da 3ª Região, sob 

o argumento de que cobraram matérias não previstas no edital do certame.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado 

ao  Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para 

reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como 

avaliar respostas  dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena 

de indevida incursão no  mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de 

fl agrante ilegalidade. Precedentes.

3. No caso dos autos, constata-se que a prova objetiva exigia do 

candidato  conhecimentos acerca da legislação que enumera as atribuições 

do cargo almejado  (questão 21), das brigadas de incêndio (questão 33) e da 

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego n° 17 - ergonomia 

(questão 34). Sendo assim, não se vislumbram as alegadas ilegalidades, mormente 

porque as questões impugnadas se ajustam ao conteúdo programático previsto 

no edital do concurso, o  qual exigia conhecimentos relacionados à legislação, 

normas e dispositivos de  segurança (questão 21), ao sistema de segurança do 

trabalho, prevenção de acidentes  de trabalho, inspeção em postos de combate 

a incêndios, mangueiras, hidrantes, extintores e outros (questão 33), e à Norma 

Regulamentadora n. 17 e suas alterações.



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 32, (258): 21-45, Abril/Junho 2020 45

4. Esta Corte também já se manifestou que não é necessária a previsão exaustiva 

no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos 

nas questões do certame. Precedente: RMS  58.371⁄RS, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 21⁄09⁄2018.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 51.707⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 9⁄3⁄2020, DJe 11⁄3⁄2020) (grifei). 

Administrativo. Processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Enunciado Administrativo 3⁄STJ.  Concurso público. Anulação de enunciado de 

questão. Prova  dissertativa. Rejeição. Previsão em conteúdo programático.  RE 

632.853⁄CE. Exceção não comprovada. Desnecessidade de  pormenorização 

exaustiva dos temas. Proposição inserida em previsão distinta.

1. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir  banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e 

notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de 

compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital 

do certame. (RE 632.853⁄CE, Relator: Min. Gilmar Mendes)

2. “Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e 

procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente 

ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos 

e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. 

Portanto, não é necessária a previsão  exaustiva, no edital, das normas e dos casos 

julgados que poderão ser  referidos nas questões do certame. (...)  In casu, restou 

demonstrado nos autos  que cada uma das questões impugnadas se ajustava ao 

conteúdo programático  previsto no edital do concurso e que os conhecimentos 

necessários para que se assinalassem as respostas corretas eram acessíveis em ampla 

bibliografia,  afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.” (MS 30.860⁄DF, 

Relator: Min. Luiz Fux).

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido

(RMS n. 58.371⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

21⁄9⁄2018) (grifei).

Assim, não fi cando evidenciado o descumprimento às regras previstas no 

edital do certame, tampouco a ofensa aos princípios norteadores do concurso 

público, é de se afastar o alegado direito líquido e certo à anulação da questão.

Ante o exposto, denego a segurança.

Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016⁄2009 

e Súmula n. 105⁄STJ).

É o voto.
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HABEAS CORPUS N. 452.975 - DF (2018⁄0131630-8) 

Relator: Ministro Og Fernandes

Impetrante: Defensoria Pública da União

Advogado: Defensoria Pública da União

Impetrado: Ministro da Justiça e Segurança Pública

Paciente: Jumaa Ally Puza

Interes.: União

EMENTA

  Administrativo. Internacional.  Habeas corpus. Expulsão  de 

estrangeiro. Hipóteses excludentes de expulsão. Comprovação. Filho 

brasileiro. Dependência econômica e socioafetiva do genitor. Princípio 

da proteção integral da criança e adolescente. Ordem deferida.

1. A expulsão é ato discricionário praticado pelo Poder Executivo, 

ao qual  incumbe a análise da conveniência, necessidade, utilidade 

e oportunidade  da permanência de estrangeiro que cometa crime 

em território nacional,  caracterizando verdadeiro poder inerente 

à soberania do Estado.  Contudo, a matéria poderá ser submetida 

à apreciação do Poder  Judiciário, que fi cará limitado ao exame do 

cumprimento formal dos  requisitos e à inexistência de entraves à 

expulsão.

2. Nos termos do art. 55, II, a  e b, da Lei n. 13.445⁄2017, não 

se realizará a expulsão quando o estrangeiro tiver fi lho brasileiro que 

esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, assim 

como quando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil. 3. No 

caso, a  documentação acostada aos autos comprova que o paciente 

possui fi lho brasileiro, nascido em 3⁄2⁄2019, o qual se encontra sob sua 

guarda, dependência econômica e socioafetiva. Da mesma forma, há 

elementos probatórios, os quais indicam que o paciente convive em 

regime de união estável com pessoa residente no Brasil.

4. Muito embora a portaria de expulsão tenha sido editada em 

21⁄6⁄2017,  anteriormente, portanto, à formação de família no Brasil 

pelo paciente, o certo é que não se pode exigir, para a confi guração 
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das hipóteses legais de inexpulsabilidade, a contemporaneidade dessas 

mesmas causas em relação aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório.

5. Além disso, deve-se aplicar o princípio da prioridade 

absoluta no  atendimento dos direitos e interesses da criança e do 

adolescente, previsto no art. 227 da CF⁄1988, em cujo rol se encontra 

o direito à  convivência familiar, o que justifi ca, no presente caso, 

uma solução que privilegie a permanência da genitora em território 

brasileiro, em  consonância com a doutrina da proteção integral 

insculpida no art. 1º do ECA. Precedentes.

6. Habeas Corpus deferido para invalidar a portaria de expulsão.

 ACÓRDÃO 

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

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

unanimidade, deferir o pedido de  habeas corpus  nos termos do voto do 

Sr.  Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães,  Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Herman 

Benjamin e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília, 12 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe: 10.3.2020  

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Og Fernandes:  Trata-se de  habeas corpus  impetrado 

por Defensoria Pública da União em favor de Jumaa Ally Puza, natural 

da  Tanzânia, contra a Portaria n. 499, de 21 de junho de 2017, editada pelo 

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que determinou a expulsão 

do paciente do  território nacional, como incurso nos arts. 65 e 71 da Lei n. 

6.815⁄1980.

De acordo com a impetrante, o paciente foi condenado à pena de 7 anos de 

reclusão, mais 700 dias-multa pelo crime de tráfi co de entorpecentes, sendo 
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que,  após o trânsito em julgado da condenação, teria sido determinada sua 

expulsão.

Aduz, entretanto, que o paciente ostenta status de refugiado concedido pelo 

CONARE em 16⁄2⁄2018, com validade até 15⁄2⁄2019. Assim, em vista do 

princípio do non-refoulement ou “proibição do rechaço”, previsto no art. 7º da 

Lei n. 9.474⁄1997 e no art. 33 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados 

de 1951 e em diversas outras convenções internacionais ratifi cadas pelo Brasil, 

defende vigorar a proibição de  que o refugiado ou solicitante de refúgio seja 

devolvido para o Estado em que tenha fundado temor de ser alvo de perseguição 

por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.

Argumenta que o caso em tela apresenta-se como uma das hipóteses 

nas quais a lei brasileira não admite a expulsão do estrangeiro, e se enquadra, 

por analogia, no art. 55, inc. I, do novo Estatuto do Estrangeiro.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja anulada 

a portaria de expulsão do paciente.

A liminar foi indeferida às e-STJ, fl s. 29-32.

A autoridade apontada como coatora prestou informações às e-STJ, 

fl s. 43-135, postulando pela denegação da ordem.

Alegou-se, em síntese, que: a) o impetrante não comprova os fatos alegados 

na petição inicial, pois o CONARE afi rmou não ter sido reconhecida a condição 

de refugiado, mas apenas deferida a renovação do protocolo de solicitante de 

refúgio, sendo que o procedimento de averiguação encontra-se em tramitação; 

b) o paciente não poderia ser benefi ciado com a concessão de refúgio, uma vez 

que a  legislação veda o reconhecimento como refugiado de condenado por 

tráfi co de drogas;  c) eventual vedação de retirada do território nacional, no 

particular, restringe-se a situações ocorridas a partir da condição de refugiado, 

em nada repercutindo sobre decisão administrativa anterior e irrecorrível; d) a 

decisão de expulsão é um ato de soberania praticado pelo Poder Executivo cuja 

razão e decisão não dependem do controle do Poder Judiciário que deve se ater 

apenas aos aspectos da legalidade.

Adveio parecer do Ministério Público Federal pela denegação da 

ordem (e-STJ, fl s. 137-141).

Em seguida, às e-STJ, fls. 144-157, o paciente aviou pedido 

de  reconsideração da decisão liminar, com aditamento à petição inicial, 
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informando a  existência de fato novo, consistente em mais uma causa de 

inexpulsabilidade, qual  seja, a existência de esposa e filho brasileiro do 

interessado.

Sustenta, assim, o descabimento da expulsão, haja vista a existência 

de duas causas de inexpulsabilidade, a saber: a) o paciente possui fi lho brasileiro, 

nascido  em 3⁄2⁄2019, que vive sob sua guarda e dependência econômica e 

socioafetiva; b) a convivência com companheira residente no Brasil.

Aduz que a legislação pátria (art. 55, II, “a” e “b”, da Lei n. 

13.445⁄2017) resguarda-lhe o direito de permanecer no território nacional, razão 

pela qual deve ser tornado sem efeito o ato de sua expulsão.

Requer a concessão da ordem, para que seja anulada a portaria ministerial 

impetrada.

Novamente instado a se manifestar, o Ministério Público Federal 

opinou pela concessão da ordem (e-STJ, fl s. 161-163).

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Inicialmente, levando em conta os 

fatos novos trazidos a conhecimento por meio da petição de e-STJ, fl s. 144-157, 

recebo-a como emenda à petição inicial.

O  habeas corpus  constitui remédio jur ídico-processual, de 

índole  constitucional, cujo escopo visa resguardar a liberdade de locomoção 

contra  ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e 

rito célere,  motivo pelo qual não comporta análise de questões que, para seu 

deslinde, demandem  aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos 

autos, peculiar ao processo de conhecimento.

Por sua vez, o instituto da expulsão é prerrogativa constitucional 

atribuída ao Poder Executivo, o qual é responsável pela política externa e pelas 

relações internacionais do Brasil com outros Estados.

Dessa forma, imperioso reconhecer que a expulsão é ato 

discricionário  praticado pelo Poder Executivo, ao qual incumbe a análise 

da conveniência,  necessidade, utilidade e oportunidade da permanência de 

estrangeiro que cometa crime em território nacional, caracterizando verdadeiro 
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poder inerente à soberania do Estado. Contudo, a matéria poderá ser submetida 

à apreciação do Poder Judiciário,  que ficará limitado ao exame acerca do 

cumprimento formal dos requisitos e à inexistência de entraves à expulsão.

No caso, a documentação acostada aos autos comprova que o 

paciente possui fi lho brasileiro, o qual se encontra sob sua guarda, dependência 

econômica e socioafetiva.

Da mesma forma, há elementos probatórios, a exemplo da conta de telefone 

e de água, os quais indicam que o paciente convive em regime de união estável 

com pessoa residente no Brasil.

Nos termos do art. 55 da Lei n. 13.445⁄2017, in verbis: 

Art. 55. Não se procederá à expulsão quando:

I - a medida confi gurar extradição inadmitida pela legislação brasileira;

II - o expulsando:

a) tiver fi lho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica 

ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela;

b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, 

reconhecido judicial ou legalmente;

c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo  desde 

então no País;

d) for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10 

(dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. 

Portanto, estando presentes quaisquer das situações previstas no art. 55 da 

Lei n. 12.445⁄2017 é vedada a efetivação do decreto expulsório.

No caso, muito embora a portaria de expulsão tenha sido editada 

em  21⁄6⁄2017, anteriormente, portanto, à formação de família no Brasil pelo 

paciente, o  certo é que não se pode exigir para a confi guração das hipóteses 

legais de  inexpulsabilidade a contemporaneidade dessas mesmas causas em 

relação aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório.

Nessa direção, veja-se o raciocínio externado pelo Ministro Celso de Mello, 

no bojo do HC 114.901⁄DF, no Supremo Tribunal Federal: 

Esse particular aspecto da questão, considerado o seu extremo relevo jurídico 

e social, levou o Supremo Tribunal Federal a reconhecer a  existência, no tema, 

de repercussão geral da controvérsia constitucional  (RE 608.898-RG⁄SP), cujo 
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julgamento – ainda não concluído, mas no qual já se formou expressiva maioria 

(7 votos) – orienta-se, tendencialmente, no sentido de proclamar a não recepção, 

pela vigente Lei Fundamental, do § 1º do art. 75 do hoje revogado Estatuto do 

Estrangeiro (Lei nº 6.815⁄80), precisamente a regra legal que dá suporte jurídico ao 

ato de expulsão ora questionado na presente sede processual.

A nova orientação que está sendo construída por esta Corte Suprema em sede de 

repercussão geral põe em evidência o dever constitucional do  Estado de preservar 

a unidade e a integridade da entidade familiar, bem assim o de assegurar proteção 

integral à comunidade infanto-juvenil, conforme ressaltou, em referido julgamento 

plenário, o eminente Relator,  Ministro Marco Aurélio, valendo reproduzir, ante a 

pertinência de suas observações, o seguinte fragmento de seu douto voto: (...).

Impõe-se referir, por oportuno, que esse entendimento, em tudo compatível 

com a presente ordem constitucional, ajusta-se,  substancialmente, ao 

tratamento conferido à matéria pela nova Lei de Migração, cuja vigência, a partir 

de 21⁄11⁄2017, prestou-se a conferir  maior expressão às garantias alcançadas 

pelo compromisso estatal de  proteção à entidade familiar consagrado pela 

Constituição da República.

Impende salientar, entre as diversas alterações promovidas com a  entrada em 

vigor desse novíssimo diploma legislativo, que não mais se exige, para a confi guração 

das hipóteses legais obstativas da expulsão, a  contemporaneidade dessas mesmas 

causas em relação aos fatos que deram ensejo ao ato expulsório.

Todos esses aspectos que venho de ressaltar levam-me a reconhecer,  no 

presente caso, a legitimidade jurídica da pretensão deduzida pela 

parte impetrante em favor do súdito estrangeiro que ora fi gura como paciente.

É que o exame dos elementos veiculados nesta impetração revela que 

o expulsando, ora paciente, atende a duas condições essenciais que se revelavam 

– sob o égide do já revogado Estatuto do Estrangeiro e à luz da  interpretação 

constitucional que vem prevalecendo em julgamento  plenário desta Corte – 

inibitórias do poder de expulsão do Estado brasileiro, quais sejam: (a) situação de 

dependência econômica do fi lho brasileiro em relação a seu genitor estrangeiro 

e (b) existência de vínculo  de afetividade entre o pai estrangeiro e o seu fi lho 

brasileiro.

A paternidade do ora paciente em relação a menor impúbere 

brasileiro  dependente da economia paterna e com quem mantém vínculo 

de  convivência sócio-afetiva restou suficientemente demonstrada pela 

parte impetrante, que produziu certidão de nascimento do fi lho, diversos registros 

fotográfi cos reveladores da comunhão afetiva entre o súdito  estrangeiro e seu 

fi lho, comprovantes de despesas escolares e  recreativas, além de cartas escritas 

pelo menor e endereçadas ao seu pai, o ora paciente.
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Com efeito,  a  hipótese de inexpulsabil idade concernente à 

comprovada  dependência econômica de filho brasileiro em face de 

pai estrangeiro,  como sucede na espécie, tem sido reconhecida em 

inúmeros  precedentes desta Suprema Corte (RTJ 85⁄80, Red. p⁄ o acórdão 

Min.  Moreira Alves – RTJ 85⁄779, Rel. Min. Bilac Pinto – RTJ 97⁄135, Rel. Min. Djaci 

Falcão – HC 74.169⁄MG, Rel. Min. Carlos Velloso – HC 79.169⁄SP, Rel. Min. Marco 

Aurélio – HC 82.040⁄PA, Rel. Min. Ilmar Galvão, v.g.).

(...) Entendo, em suma, analisados os diversos aspectos da presente impetração, 

que o súdito estrangeiro em questão, ora paciente, possui  direito público 

subjetivo à permanência no Brasil, eis que comprovada a  ocorrência, no caso, 

em seu favor, dos pressupostos legais obstativos da  expulsão, notadamente a 

existência de filho brasileiro dependente da  economia paterna e com quem 

mantém vínculo de convivência sócio-afetiva”. 

Desse modo, ao contrário do que afirma a autoridade impetrada, 

estão confi guradas as hipóteses excludentes de expulsabilidade, razão pela qual o 

ato indicado como coator deve ser anulado.

Merece destaque, ainda, a aplicação do princípio da prioridade absoluta no 

atendimento dos direitos e interesses da criança e do adolescente, previsto no 

art. 227 da CF⁄1988, em cujo rol se encontra o direito à convivência familiar, 

o que justifi ca, no presente caso, uma solução que privilegie a permanência do 

genitor em território  brasileiro, em consonância com a doutrina da proteção 

integral insculpida no art. 1º do ECA.

A propósito: 

Administrativo. Habeas corpus cível. Expulsão de estrangeiro visitante. Paciente 

genitor de fi lha brasileira de tenra idade. Dependência socioafetiva comprovada. 

Inviabilidade da expulsão. Aplicação do art. 55, II, “a”, da nova Lei de Migração (Lei 

nº 13.445⁄2017). Princípio  da prioridade absoluta no atendimento dos direitos 

e  interesses da criança e do adolescente (art. 227 da CF).  Doutrina da proteção 

integral (art. 1º do ECA). Concessão do remédio heróico.

1. Não se viabiliza a expulsão de estrangeiro visitante ou migrante do território 

nacional quando comprovado tratar-se de pai de criança  brasileira, que se 

encontre sob sua dependência socioafetiva (art. 55, II, a, da Lei nº 13.445⁄2017).

2. O princípio da prioridade absoluta no atendimento dos direitos e interesses 

da criança e do adolescente, em cujo rol se inscreve o direito à convivência familiar 

(art. 227 da CF), direciona,  in casu,  para solução que  privilegie a permanência 

do genitor em território brasileiro, em harmonia,  também, com a doutrina da 

proteção integral (art. 1º do ECA).
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3.  Habeas corpus  concedido, com a consequente revogação da portaria  de 

expulsão.

(HC 420.022⁄SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado  em 20⁄6⁄2018, 

DJe 27⁄6⁄2018) 

Direito internacional.  Habeas corpus. Estrangeiro.  Expulsão. Filha menor 

nascida depois da consumação do  ilícito penal. Convivência socioafetiva. 

Demonstração.  Flexibilização do art. 55, II,  a, da Lei n. 13.445⁄2017 (Lei 

de  Migração). Precedentes. Princípio da prioridade  absoluta no atendimento 

dos direitos da criança e do  adolescente. Doutrina da proteção integral (art. 1º 

do ECA). Ordem concedida.

I - Trata-se da expulsão de cidadão belga do território nacional, por meio da 

Portaria n. 1.470, de 27 de agosto de 2014, do Ministério de Estado da Justiça, em 

decorrência de sua condenação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 

11.343⁄2006.

II - No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos aptos 

ao  reconhecimento de hipótese excludente de expulsabilidade, visto 

que ficou  comprovado que o paciente efetivamente mantém união 

estável com  brasileira nata, com quem tem uma filha também nascida no 

território nacional e que está sob a sua guarda e dependência econômica.

III - Apesar de a filha do paciente ter nascido posteriormente ao fato 

que motivou a expulsão de seu genitor, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça tem flexibilizado a interpretação do art. 75, II, da Lei n.  6.815⁄1980. 

Entende-se que é aplicável o dispositivo “para impedir a expulsão de estrangeiro 

condenado por tráfi co de drogas que possui fi lho brasileiro, mesmo que nascido 

posteriormente à condenação penal e ao  decreto expulsório, no afã de tutelar 

a família, a criança e o adolescente,  mediante a comprovação, no momento da 

impetração, de que o menor  dependia economicamente do expulsando e com 

ele mantinha  convivência socioafetiva”. (HC 413.630⁄DF, Rel. Ministro Gurgel de 

Faria, Primeira Seção, julgado em 11⁄10⁄2017, DJe 15⁄12⁄2017).

IV - Ordem concedida, agravo interno prejudicado.

(HC 427.775⁄DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 23⁄5⁄2018, 

DJe 8⁄6⁄2018) 

Ante o exposto, defi ro o pedido de habeas corpus para invalidar a Portaria n. 

499, de 21⁄6⁄2017, emanada do Ministério da Justiça, a fi m de impedir a expulsão 

do ora paciente do território brasileiro.

É como voto.
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 RECURSO ESPECIAL N. 1.786.590 - SP (2018⁄0313709-2) 

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Recorrido: Daniel Moraes

Advogados: Eduardo Lellis Leite Rupolo Colognez e outro(s) - SP195993

Juliana Munhoz Zucherato  - SP157059

Alessandra Cristina Bozelli de Oliveira  - SP344884

Interes.: Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) - 

“Amicus Curiae”

Advogados: Gisele Lemos Kravchychyn e outro(s) - SC018200

Andre Luiz Moro Bittencourt  - PR072492

EMENTA 

Previdenciário. Recurso especial representativo da controvérsia. 

Arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015. Tema  repetitivo 1.013⁄STJ. 

Benefício por incapacidade.  Aposentadoria por invalidez e auxílio-

doença. Demora  na implementação do benefício. Exercício de 

atividade remunerada pelo segurado. Necessidade de subsistência do 

segurado. Função substitutiva da renda não  consubstanciada. 

Possibilidade de recebimento  conjunto da renda do trabalho e das 

parcelas  retroativas do benefício até a efetiva implantação.  Tese 

repetitiva fi xada.

Identifi cação e delimitação da controvérsia

1. O tema repetitivo ora controvertido consiste em defi nir a 

“possibilidade de  recebimento de benefício, por incapacidade, do 

Regime Geral de Previdência  Social, de caráter substitutivo da 

renda (auxílio-doença ou aposentadoria por  invalidez), concedido 

judicialmente em período de abrangência concomitante  àquele 

em que o segurado estava trabalhando e aguardava o deferimento 

do benefício.”

2. Os fatos constatados no presente Recurso Especial 

consistem  cronologicamente em: a) o segurado teve indeferido 

benefício por incapacidade  (auxílio-doença ou aposentadoria por 
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invalidez) na via administrativa; b) para prover seu sustento, trabalhou 

após o indeferimento e entrou com ação judicial  para a concessão 

de benefício por incapacidade; c) a ação foi julgada procedente para 

conceder o benefício desde o requerimento administrativo, o que 

acabou por abranger o período de tempo em que o segurado trabalhou; 

e d) o debate, travado ainda na fase ordinária, consiste no entendimento 

do INSS de que o benefício por incapacidade concedido judicialmente 

não pode ser pago no período em que o segurado estava trabalhando, 

ante seu caráter substitutivo da renda e à luz dos arts. 42, 46 e 59 da 

Lei 8.213⁄1991.

3. A presente controvérsia e, consequentemente, a tese repetitiva 

que for fi xada não abrangem as seguintes hipóteses:

3.1. O segurado está recebendo regularmente benefício por 

incapacidade e passa  a exercer atividade remunerada incompatível 

com sua incapacidade, em que não  há o caráter da necessidade de 

sobrevivência como elemento que justifi que a cumulação, e a função 

substitutiva da renda do segurado é implementada de  forma efi caz. 

Outro aspecto que pode ser analisado sob perspectiva diferente é 

o relativo à boa-fé do segurado. Há jurisprudência das duas Turmas 

da Primeira  Seção que analisa essa hipótese, tendo prevalecido a 

compreensão de que há  incompatibilidade no recebimento 

conjunto das verbas. A exemplo: AgInt no REsp 1.597.369⁄SC, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe  13.4.2018; 

REsp 1.454.163⁄RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.554.318⁄SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.9.2016.

3.2. O INSS alega o fato impeditivo do direito (o exercício de 

trabalho pelo segurado) somente na fase de cumprimento da sentença, 

pois há elementos de natureza processual prejudiciais à presente tese 

a serem considerados, notadamente a aplicabilidade da tese repetitiva 

fi xada no REsp 1.253.513⁄AL (Rel. Ministro Castro Meira, Primeira 

Seção, DJe de 20.8.2012).

Resolução da tese controvertida

4. Alguns benefícios previdenciários possuem a função 

substitutiva da renda auferida pelo segurado em decorrência do seu 

trabalho, como mencionado nos arts. 2º, VI, e 33 da Lei 8.213⁄1991. 
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Em algumas hipóteses, a substitutividade é  abrandada, como no 

caso de ser possível a volta ao trabalho após a aposentadoria  por 

tempo de contribuição (art. 18, § 2º, da Lei 8.213⁄1991). Em outras, 

a substitutividade resulta na incompatibilidade entre as duas situações 

(benefício e  atividade remunerada), como ocorre com os benefícios 

auxílio-doença por incapacidade e aposentadoria por invalidez.

5. Desses casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 

é pressuposto que a incapacidade total para o trabalho seja temporária 

ou defi nitiva, respectivamente.

6. Como consequência, o Regime Geral de Previdência Social 

arca com os citados benefícios por incapacidade para consubstanciar a 

função substitutiva da renda, de forma que o segurado que não pode 

trabalhar proveja seu sustento.

7. A cobertura previdenciária, suportada pelo regime contributivo 

solidário, é o provimento do sustento do segurado enquanto estiver 

incapaz para o trabalho.

8. É decorrência lógica da natureza dos benefícios por 

incapacidade, substitutivos da renda, que a volta ao trabalho seja, em 

regra, causa automática de cessação desses benefícios, como se infere 

do requisito da incapacidade total previsto nos arts. 42 e 59 da Lei 

8.213⁄1991, com ressalva ao auxílio-doença.

9. No caso de aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei de 

Benefícios da  Previdência Social (LBPS) estabelece como requisito 

a incapacidade “para o  exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência”, e, assim, a volta a qualquer  atividade resulta no 

automático cancelamento do benefício (art. 46).

10. Já o auxílio-doença estabelece como requisito (art. 59) que 

o segurado esteja  “incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual”. Desse modo,  a função substitutiva do auxílio-

doença é restrita às duas hipóteses, fora das quais o segurado poderá 

trabalhar em atividade não limitada por sua incapacidade.

11. Alinhada a essa compreensão, já implícita desde a redação 

original da Lei 8.213⁄1991, a Lei 13.135⁄2015 incluiu os §§ 6º e 7º 

no art. 60 daquela, com a  seguinte redação (grifos acrescentados): 

“§ 6º   O segurado que durante o gozo do  auxílio-doença vier a 
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exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá  ter o benefício 

cancelado a partir do retorno à atividade.   § 7º   Na hipótese do § 

6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer 

atividade  diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verifi cada 

a incapacidade para cada uma das atividades exercidas.”

12. Apresentado esse panorama legal sobre o tema, importa 

estabelecer o ponto  diferencial entre a hipótese fática dos autos e 

aquela tratada na lei: aqui o segurado requereu o benefício, que lhe foi 

indeferido, e acabou trabalhando enquanto não obteve seu direito na 

via judicial; já a lei trata da situação em que o benefício é concedido, e 

o segurado volta a trabalhar.

13. A presente controvérsia cuida de caso, portanto, em que 

falhou a função substitutiva da renda, base da cobertura previdenciária 

dos benefícios auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

14. O provimento do sustento do segurado não se materializou, 

no exato momento  da incapacidade, por falha administrativa do 

INSS, que indeferiu incorretamente o benefício, sendo inexigível do 

segurado que aguarde a efetivação da tutela  jurisdicional sem que 

busque, pelo trabalho, o suprimento da sua subsistência.

15. Por culpa do INSS, resultado do equivocado indeferimento 

do benefício,   o  segurado teve de trabalhar, incapacitado, para o 

provimento de suas necessidades  básicas, o que doutrinária e 

jurisprudencialmente convencionou-se chamar de  sobre-esforço. 

Assim, a remuneração por esse trabalho tem resultado inafastável da 

justa contraprestação pecuniária.

16. Na hipótese, o  princípio da vedação do enriquecimento sem 

causa  atua  contra a autarquia previdenciária, pois, por culpa sua – 

indeferimento equivocado do benefício por incapacidade –, o segurado 

foi privado da efetivação da função substitutiva da renda laboral, objeto 

da cobertura previdenciária, inerente aos mencionados benefícios.

17. Como tempero do elemento volitivo do segurado, constata-

se objetivamente  que, ao trabalhar enquanto espera a concessão de 

benefício por incapacidade, está ele atuando de boa-fé, cláusula geral 

hodiernamente fortalecida na regência das relações de direito.
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18. Assim, enquanto a função substitutiva da renda do trabalho 

não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou 

da aposentadoria por  invalidez, é legítimo que o segurado exerça 

atividade remunerada para sua  subsistência, independentemente do 

exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral.

19. No mesmo sentido do entendimento aqui defendido: AgInt no 

AREsp 1.415.347⁄SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, 

Je de 28.10.2019; REsp 1.745.633⁄PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, 

Segunda Turma, DJe de  18.3.2019; AgInt no REsp 1.669.033⁄SP, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 

30.8.2018; REsp 1.573.146⁄SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Turma, DJe de 13.11.2017; AgInt no AgInt no AREsp 

1.170.040⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

de 10.10.2018; AgInt no REsp 1.620.697⁄SP, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves,  Primeira Turma, DJe de 2.8.2018; AgInt no AREsp 

1.393.909⁄SP, Rel. Ministro  Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 

de 6.6.2019; e REsp 1.724.369⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 25.5.2018.

Fixação da tese repetitiva

20. O Tema Repetitivo 1.013⁄STJ é assim resolvido: “No período 

entre o  indeferimento administrativo e a efetiva implantação de 

auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão 

judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto 

das rendas do trabalho exercido, ainda que  incompatível com sua 

incapacidade laboral, e do respectivo benefício  previdenciário pago 

retroativamente.”

Resolução do caso concreto

21. Ao Recurso Especial deve-se negar provimento, pois o 

Tribunal de origem  julgou o presente caso no mesmo sentido do 

entendimento aqui proposto (fl .  142-143⁄e-STJ): “A permanência 

do segurado no exercício das atividades  laborativas decorre da 

necessidade de prover sua subsistência enquanto a administração ou o 

Judiciário não reconheça sua incapacidade, não obstando a concessão 

do benefício vindicado durante a incapacidade.”

22. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 

7⁄STJ, o  recorrente é condenado ao pagamento de honorários 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

62

advocatícios de 10% (dez  por cento) sobre o valor total da verba 

sucumbencial fi xada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do 

art. 85 do CPC⁄2015.

Conclusão

23. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC⁄2015. 

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:  “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro  Relator.” Os Srs. Ministros Napoleão Nunes 

Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell  Marques, Assusete Magalhães, 

Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e  Francisco Falcão 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Sidarta Costa de Azeredo Souza, pela parte  Recorrente: Instituto 

Nacional do Seguro Social

Dr(a). Andre Luiz Moro Bittencourt, pela parte Interes.: Instituto Brasileiro 

de Direito Previdenciário (IBDP)”

Brasília, 24 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe: 1º.7.2020  

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial (art. 105, 

III, “a”, da CF⁄1988) interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região assim ementado:   

Previdenciário. Agravo retido não  conhecido. Auxílio-doença. Termo 

inicial. Requerimento  administrativo. Precedentes do STJ. Desconto do 

período trabalhado. Juros de mora. Correção monetária. Honorários de advogado. 

Apelação parcialmente provida.
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- Preliminarmente, não conheço do agravo convertido em retido porque não 

reiterado pelo apelante nas razões de recurso, conforme exigia o artigo 523, § 1°, 

do CPC⁄1973.

- A controvérsia do recurso cinge-se ao termo inicial do  auxílio-doença, 

concedido em sentença, aos descontos dos períodos trabalhados, aos critérios de 

incidência de juros e de correção monetária e aos honorários de advogado.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia do  requerimento 

administrativo. Precedentes do STJ.

- A permanência do segurado no exercício das atividades laborativas decorre da 

necessidade de prover sua subsistência enquanto a administração ou o Judiciário 

não reconheça sua incapacidade, não obstando a  concessão do benefício 

vindicado durante a incapacidade. Posicionamento de acordo com precedente da 

3a Seção desta e. Corte, que rechaça expressamente a possibilidade de desconto 

nos períodos em que houve contribuição previdenciária pela parte autora.

- Correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n.  6.899⁄81 e da 

legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos 

para os cálculos na Justiça Federal, observado o disposto na Lei n. 11.960⁄2009, 

consoante Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 16⁄4⁄2015, Rel. Min. Luiz Fux e 

Informativo 833 do Supremo Tribunal Federal. 

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A parte recorrente alega: 

Tal circunstância pressupõe que apenas é devido o benefício  previdenciário 

por incapacidade àquele que se encontra impossibilitado de prover sua própria 

subsistência, sendo tal percepção substitutiva do salário.

De outro prisma, quando verificada a recuperação da capacidade  para o 

trabalho ou em caso de reabilitação profi ssional pelo INSS este acaba por  ser 

cessado.

No caso dos autos, restou comprovado que o segurado laborou  como 

empregado durante o período de suposta incapacidade, não justificando 

o  recebimento do salário cumulado com o benefício previdenciário de  auxílio-

doença ou aposentadoria por invalidez.

Assim, se afi gura completamente incompatível com o recebimento, no mesmo 

período, de salários oriundos do exercício de atividade laborativa. (...)

Assim, mister o acolhimento do presente recurso reconhecendo  nada ser 

devido ao exequente no período de labor efetivo e consequente  percepção de 

salários, tendo em vista que o benefício por incapacidade se afi gura substitutivo 

dos rendimentos decorrentes do trabalho.
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 Não foram apresentadas contrarrazões pela parte adversa.

A Primeira Seção submeteu a presente controvérsia, que tomou o 

número  63⁄STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, e assim delimitou a tese 

controvertida: 

Possibilidade de recebimento de benefício, por incapacidade, do  Regime 

Geral de Previdência Social, de caráter substitutivo da renda  (auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez), concedido judicialmente em  período de 

abrangência concomitante àquele em que o segurado estava  trabalhando e 

aguardava o deferimento do benefício.

  Deferi o ingresso do IBDP como  amicus curiae  (fl. 250⁄e-STJ), 

que apresentou manifestação escrita sobre o mérito.

O Ministério Público Federal não se manifestou sobre o mérito da 

controvérsia quando intimado, apenas se dando por ciente da decisão de afetação.

É o relatório.

 VOTO 

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): 

1. Identifi cação e delimitação da controvérsia 

Peço licença para resgatar a fundamentação do acórdão que afetou o 

presente  tema ao rito dos recursos repetitivos sobre a exata delimitação da 

controvérsia.

Os fatos constatados no presente Recurso Especial consistem 

cronologicamente em:

a) o segurado teve indeferido benefício por incapacidade (auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez) na via administrativa;

b) para prover seu sustento, trabalhou após o indeferimento e entrou com 

ação judicial para a concessão de benefício por incapacidade;

c) a ação foi julgada procedente para conceder-lhe o benefício desde 

o requerimento administrativo, o que acabou por abranger o período de tempo 

em que continuou trabalhando; e
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d) o debate, travado ainda na fase ordinária, consiste no entendimento do 

INSS de que o benefício por incapacidade concedido judicialmente não pode 

ser pago no período  em que o segurado estava trabalhando, ante seu caráter 

substitutivo da renda e à luz dos arts. 42, 46 e 59 da Lei 8.213⁄1991.

A presente controvérsia e, consequentemente, a tese repetitiva que for 

fi xada não abrangem as seguintes hipóteses:

a) o segurado está recebendo benefício por incapacidade regularmente e 

passa a exercer atividade remunerada incompatível com sua incapacidade; e

b) o INSS alega somente o fato impeditivo do direito (o exercício de 

trabalho pelo segurado) na fase de cumprimento da sentença. 

Na hipótese “a” ocorre o fato de não haver a necessidade de 

sobrevivência como elemento que justifi que a cumulação, e a função substitutiva 

da renda do segurado é implementada de forma efi caz.

Assim, o segurado recebe regularmente o benefício e passa a trabalhar 

em concomitância de fatos, o que difere dos casos ora submetidos ao rito dos 

recursos repetitivos  em que não há a citada concomitância de recebimentos 

do benefício e do trabalho exercido, mas apenas coincidência de competências 

temporais.

Outro aspecto que pode ser analisado sob perspectivas diferentes é o 

relativo à boa-fé do segurado.

Há jurisprudência das duas Turmas da Primeira Seção que analisa 

essa  hipótese, tendo prevalecido a compreensão de que há incompatibilidade 

no recebimento conjunto das verbas. A exemplo: AgInt no REsp 1.597.369⁄SC, 

Rel. Ministra Regina Helena  Costa, Primeira Turma, julgado em 3.4.2018, 

DJe de 13.4.2018; REsp 1.454.163⁄RJ, Rel.  Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, DJe de 18.12.2015; e REsp 

1.554.318⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado  em 

2.6.2016, DJe de 2.9.2016.

Transcrevo o precedente em que fui relator, para melhor visualização 

dos pontos divergentes entre ele e a presente hipótese: 

Previdenciário. Aposentadoria por invalidez.  Segurado que volta a 

trabalhar. Cumulação indevida.  Devolução. Sustentabilidade do regime de 

previdência. Dever de todos. Cláusula geral de boa-fé. Repetibilidade.
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1. Trata-se de Recurso Especial em que a autarquia previdenciária pretende a 

devolução dos valores pagos a título de aposentadoria por invalidez a segurado 

que voltou a trabalhar.

2. A aposentadoria por invalidez consiste em benefício pago aos  segurados 

do Regime Geral de Previdência social para a cobertura de incapacidade total e 

temporalmente defi nitiva para o trabalho, tendo, portanto,  caráter substitutivo 

da renda. O objetivo da proteção previdenciária é, pois,  garantir o sustento do 

segurado que não pode trabalhar.

3. O art. 42 da Lei 8.213⁄1991 estabelece que a aposentadoria por invalidez será 

paga ao segurado total e defi nitivamente incapacitado “enquanto  permanecer 

nesta condição”. Já o art. 46 da Lei 8.213⁄1991 preceitua que “o aposentado por 

invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua  aposentadoria 

automaticamente cancelada, a partir da data do retorno”.

4. A sustentabilidade do Regime Geral de Previdência Social  brasileiro é 

frequentemente colocada em debate, devendo, desse contexto  sensível, não 

somente exsurgir as soluções costumeiras de redução de direitos e aumento da 

base contributiva. Também deve afl orar a maior conscientização social tanto do 

gestor, no comprometimento de não desvio dos recursos  previdenciários, e do 

responsável tributário, pelo recolhimento correto das contribuições, quanto dos 

segurados do regime no respeito à cláusula geral de boa-fé nas relações jurídicas, 

consubstanciada na responsabilidade social de  respeito aos comandos mais 

básicos oriundos da legislação, como o aqui debatido:  quem é incapaz para o 

trabalho, como o aposentado por invalidez, não pode acumular o benefício por 

incapacidade com a remuneração do trabalho.

5. Admitir exceções a uma obrigacão decorrente de comando legal expresso 

que defi ne o limite de uma cobertura previdenciária, passível de  compreensão 

pelo mais leigo dos cidadãos, signifi ca transmitir a mensagem de  que se pode 

sugar tudo do Erário, por mais ilegal que seja, já que para o Estado não é preciso 

devolver aquilo que foi recebido ilegalmente. Em uma era de  debates sobre 

apropriação ilegal de recursos públicos e seus níveis, essa refl exão é imensamente 

simbólica para que se passe a correta mensagem a toda a sociedade.

6. Sobre a alegação da irrepetibilidade da verba alimentar, está sedimentado 

no STJ o entendimento de que a aplicação dessa compreensão pressupõe a boa-

fé objetiva, concernente na constatação de que o receptor da  verba alimentar 

compreendeu como legal e defi nitivo o pagamento. A propósito: MS 19.260⁄DF, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 11⁄12⁄2014.

7. Conforme fi xado no precedente precitado, “descabe ao receptor  da verba 

alegar que presumiu o caráter legal do pagamento em hipótese de  patente 

cunho indevido, como, por exemplo, no recebimento de auxílio-natalidade  (art. 

196 da Lei 8.112⁄1990) por servidor público que não tenha fi lhos”.
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8. Tal entendimento aplica-se perfeitamente ao presente caso, pois  não há 

como presumir, nem pelo mais leigo dos segurados, a legalidade do recebimento 

de aposentadoria por invalidez com a volta ao trabalho, não só pela  expressa 

disposição legal, mas também pelo raciocínio básico de que o benefício  por 

incapacidade é indevido se o segurado se torna novamente capaz para o trabalho.

9. No mesmo sentido do que aqui decidido: “1. Em exame, os  efeitos para o 

segurado, do não cumprimento do dever de comunicação ao Instituto Nacional 

do Seguro Social de seu retorno ao trabalho, quando em gozo de aposentadoria 

por invalidez. 2. Em procedimento de revisão do benefício, a  Autarquia 

previdenciária apurou que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro, no período de 04⁄04⁄2001 a 30⁄09⁄2007 (fl s. 379 e fl s. 

463), concomitante ao recebimento da aposentadoria por invalidez no período de 

26⁄5⁄2000 a 27⁄3⁄2007, o que denota clara irregularidade 3. A Lei 8.213⁄1991 autoriza 

expressamente em seu artigo 115, II, que valores recebidos indevidamente pelo 

segurado do INSS sejam descontados da folha de pagamento  do benefício em 

manutenção. Pretensão de ressarcimento da Autarquia  plenamente amparada 

em lei.” REsp 1454163⁄RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 18.12.2015.

10. Recurso Especial provido.

(REsp 1554318⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

2⁄6⁄2016, DJe de 2⁄9⁄2016)

  Já na situação “b” acima descrita, há elementos de natureza 

processual  prejudiciais ao presente caso a serem considerados, notadamente a 

aplicabilidade da tese  repetitiva fi xada no REsp 1.253.513⁄AL (Rel. Ministro 

Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 27.6.2012, DJe de 20.8.2012): 

5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde 

ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação  baseia-se em 

fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria 

protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: “Na execução 

contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar  sobre (...) qualquer 

causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como  pagamento, 

novação, compensação, transação ou prescrição, desde que  superveniente à 

sentença”.

6. No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o  aumento 

específi co da categoria do magistério superior originaram-se das  mesmas Leis 

8.622⁄93 e 8.627⁄93, portanto, anteriores à sentença exequenda.  Desse modo, a 

compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de 

conhecimento.
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7. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 

474 do CPC, reputando-se “deduzidas e repelidas todas as  alegações e defesas 

que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido”. 

Aparadas as devidas arestas, o tema ora controvertido cinge-se à 

“possibilidade  de recebimento de benefício, por incapacidade, do Regime 

Geral de Previdência Social, de  caráter substitutivo da renda (auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez), concedido  judicialmente em período de 

abrangência concomitante àquele em que o segurado estava  trabalhando e 

aguardava o deferimento do benefício.” 

2. Fundamentação para a resolução da tese controvertida 

Alguns benefícios previdenciários possuem a função substitutiva da 

renda auferida pelo segurado em decorrência do seu trabalho, como mencionado 

nos arts. 2º, VI, e 33 da Lei 8.213⁄1991. Em algumas hipóteses, a substitutividade 

é abrandada, como no caso de ser possível a volta ao trabalho após a aposentadoria 

por tempo de contribuição (art. 18, §  2º, da Lei 8.213⁄1991). Em outras, a 

substitutividade resulta na incompatibilidade entre as duas situações (benefício 

e atividade remunerada), como ocorre com os benefícios  auxílio-doença por 

incapacidade e aposentadoria por invalidez.

Desses casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 

é pressuposto  que a incapacidade total para o trabalho seja temporária ou 

defi nitiva, respectivamente.

Como consequência, o Regime Geral de Previdência Social arca com 

os citados benefícios por incapacidade para consubstanciar a função substitutiva 

da renda, de forma que o segurado que não pode trabalhar proveja seu sustento.

A cobertura previdenciária, suportada pelo regime contributivo solidário, é 

o provimento do sustento do segurado enquanto estiver incapaz para o trabalho.

É decorrência lógica da natureza dos benefícios por incapacidade, 

substitutivos da renda, que a volta ao trabalho seja, em regra, causa automática 

de cessação desses benefícios, como se infere do requisito da incapacidade total 

previsto nos arts. 42 e 59 da Lei 8.213⁄1991, com ressalva ao auxílio-doença.

No caso de aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei de Benefícios 

da Previdência Social (LBPS) estabelece como requisito a incapacidade “para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”, e, assim, a volta a qualquer 

atividade resulta no automático cancelamento do benefício (art. 46).
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Já o auxílio-doença estabelece como requisito (art. 59) que o segurado 

esteja “incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Desse 

modo, a função  substitutiva do auxílio-doença é restrita às duas hipóteses, 

fora das quais o segurado poderá  trabalhar em atividade não limitada por sua 

incapacidade.

Alinhada a essa compreensão, já implícita desde a redação original da 

Lei 8.213⁄1991, a Lei 13.135⁄2015 incluiu os §§ 6º e 7º no art. 60 daquela, com 

a seguinte redação (grifos acrescentados): 

§ 6º  O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade 

que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno 

à atividade.

§ 7º   Na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do  auxílio-

doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser 

verifi cada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. 

Apresentado esse panorama legal sobre o tema, é importante estabelecer 

o ponto diferencial entre a hipótese fática dos autos e aquela tratada na lei: aqui 

o segurado requereu o benefício, que lhe foi indeferido, e acabou trabalhando 

enquanto não obteve seu direito na via judicial; já a lei trata da situação em que 

o benefício é concedido, e o segurado volta a trabalhar.

A presente controvérsia trata de caso, portanto, em que falhou a 

função  substitutiva da renda, base da cobertura previdenciária dos benefícios 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

O provimento do sustento do segurado não se materializou, no exato 

momento  da incapacidade, por falha administrativa do INSS, que indeferiu 

incorretamente o benefício,  sendo inexigível do segurado que aguarde a 

efetivação da tutela jurisdicional sem que busque, pelo trabalho, o suprimento 

da sua subsistência.

Por culpa do INSS, resultado do equivocado indeferimento do benefício, 

o  segurado teve de trabalhar, incapacitado, para prover suas necessidades 

básicas, o que doutrinária e jurisprudencialmente se convencionou chamar de 

sobre-esforço. A remuneração por esse trabalho é resultado inafastável da justa 

contraprestação pecuniária.

Na hipótese, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa atua 

contra a autarquia previdenciária, pois, por culpa sua – indeferimento equivocado 

do benefício por incapacidade –, o segurado foi privado da efetivação da função 
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substitutiva da renda laboral,  objeto da cobertura previdenciária, inerente aos 

mencionados benefícios.

Como tempero do elemento volitivo do segurado, constata-se 

objetivamente  que, ao trabalhar enquanto espera a concessão de benefício 

por incapacidade, está ele  atuando de boa-fé, cláusula geral hodiernamente 

fortalecida na regência das relações de direito.

Dessarte, enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não 

for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria 

por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua 

subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade 

com a incapacidade laboral.

No mesmo sentido: 

Processual civil. Previdenciário.  Auxílio-doença. Desconto do período de 

recolhimento  de contribuição previdenciária. Pretensão de reexame  fático-

probatório. Incidência do Enunciado n. 7 da  súmula do STJ. Agravo interno 

improvido.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo INSS, em relação 

a processo executivo relativo ao pagamento de auxílio-doença.  Na sentença, o 

embargos foram rejeitados. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.

II - Verifi ca-se que o Tribunal a quo, com base na análise do  conjunto fático-

probatório, manteve a decisão em que se consignou que houve  ofensa à coisa 

julgada, porquanto a pretensão da autarquia na presente lide é a  mesma 

formulada no processo anteriormente julgado. Confere-se trecho da  decisão, 

in verbis: “A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em  sessão 

de julgamento realizada em 27⁄06⁄2012, em sede de recurso representativo  da 

controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.235.513⁄AL, Rel. Min. Castro  Meira), 

fi rmou orientação no sentido de que a compensação somente poderá ser alegada, 

em sede de embargos à execução, se houver impossibilidade da alegação  no 

processo de conhecimento ou se fundar em fato superveniente à sentença, caso 

contrário haveria ofensa à coisa julgada. Aplicando-se o referido  entendimento 

sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a compensação dos 

valores em atraso, ante a ausência de previsão no título  executivo judicial do 

desconto de eventuais parcelas atrasadas a serem pagas nos  períodos em que 

a parte autora verteu contribuições à Previdência Social como  contribuinte 

individual. [...] Assim, tendo em vista que a autarquia previdenciária não requereu, 

durante a fase de conhecimento, o desconto do período em que a parte autora 

verteu contribuições à Previdência Social, nem comprovou fato superveniente à 

sentença, é indevida a compensação, ante a ofensa à coisa julgada.”
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III - Conforme a jurisprudência desta Corte, a análise da  ocorrência da coisa 

julgada importa em reexame do conjunto fático- probatório, vedado em via de 

recurso especial, ante o teor da Súmula n. 7⁄STJ.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 517.605⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 7⁄8⁄2014, DJe 9⁄10⁄2014 e AgInt  no AREsp n. 

669.473⁄RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22⁄8⁄2017, DJe 

30⁄8⁄2017. Sendo assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, encontra óbice 

na Súmula n. 7⁄STJ.

IV - Ademais, ainda que assim não fosse, melhor sorte não  acudiria ao 

recorrente. Com efeito, pelo que se dessume dos autos, a autora, in casu, postulou 

benefício por incapacidade junto ao INSS, tendo sua pretensão negada, motivo 

pelo qual ajuizou ação visando obter o benefício. A respeito da  cumulação de 

benefício por incapacidade e atividade laborativa, a jurisprudência  atual desta 

Corte é no sentido de que o segurado que retorna ao trabalho, em situação de 

incapacidade, ante a negativa da autarquia em conceder o benefício, não pode 

ser prejudicado, devendo receber o benefício por todo o período  reconhecido 

judicialmente. Esse é, ainda, o entendimento da TNU, Súmula n. 72. Nesse sentido, 

in verbis: REsp n. 1.724.369⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,  Segunda Turma, 

julgado em 10⁄4⁄2018, DJe 25⁄5⁄2018 e AgInt no REsp n. 1.620.697⁄SP, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26⁄6⁄2018, DJe 2⁄8⁄2018.

V - Sendo assim, verifi co que a pretensão da autarquia, na verdade, é reverter 

a conclusão a que chegou o Tribunal a quo com base no conjunto probatório dos 

autos, no sentido de que a recorrente não é inválida. Entretanto, para isso, seria 

necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em via de 

recurso especial, ante o óbice constante da Súmula n. 7⁄STJ.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.415.347⁄SP, Rel. Ministro Francisco  Falcão, Segunda Turma, 

julgado em 22⁄10⁄2019, DJe de 28⁄10⁄2019) 

Previdenciário. Benefício por incapacidade  concedido judicialmente. 

Pagamento de parcelas  pretéritas do benefício coincidentes com período em 

que houve exercício de atividade remunerada. Cabimento. Precedentes. Reexame 

necessário. Agravamento da  situação da Fazenda Nacional. Impossibilidade. 

Súmula n. 45⁄STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto  Nacional 

do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento de  auxílio-doença 

acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

II - Acórdão regional em conformidade com o entendimento jurisprudencial do 

STJ no sentido de que “reconhecido o preenchimento dos requisitos necessários 

à concessão de benefício por incapacidade, o exercício de atividade remunerada, 

por si só, não tem o condão de afastar o direito à percepção de parcelas atrasadas”. 
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(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.170.040⁄SP,  Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, julgado em 4⁄10⁄2018, DJe  10⁄10⁄2018). Outros precedentes: AgInt no 

REsp n. 1.669.033⁄SP, Rel. Ministro  Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

julgado em 23⁄8⁄2018, DJe 30⁄8⁄2018; AgInt no REsp n. 1.620.697⁄SP, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26⁄6⁄2018, DJe 2⁄8⁄2018; e REsp 

n. 1.573.146⁄SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado 

em 24⁄10⁄2017, DJe 13⁄11⁄2017.

III - De acordo com o Enunciado n. 45 da Súmula do STJ, “no  reexame 

necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a  Fazenda 

Pública”. Nesse sentido são os julgados: REsp n. 1.600.115⁄GO, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18⁄8⁄2016, DJe 12⁄9⁄2016; AgRg no AREsp n. 

762.129⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

17⁄11⁄2015, DJe 24⁄11⁄2015; e AgRg no  AREsp n. 522.357⁄SP, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 16⁄9⁄2014, DJe 24⁄9⁄2014.

IV - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.745.633⁄PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 

12⁄3⁄2019, DJe de 18⁄3⁄2019)

Previdenciário. Agravo interno no recurso especial. Benefício por incapacidade 

concedido  judicialmente. Pagamento de parcelas pretéritas do  benefício 

coincidentes com período em que houve  exercício de atividade remunerada. 

Cabimento.

1. O segurado que, considerado incapaz em termos previdenciários, retorna ao 

trabalho movido por extrema necessidade, para manter seu sustento enquanto 

aguarda a defi nição sobre a concessão do benefício por incapacidade, não pode 

ser penalizado com o não recebimento do benefício nesse período.

2. O exercício de atividade remunerada, por si só, não afasta o  direito à 

percepção do benefício por incapacidade quando apurado o risco social, sendo 

que o não pagamento das parcelas correspondentes premia a  Administração 

Pública pelo seu erro e acarreta enriquecimento sem causa. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.620.697⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 26⁄6⁄2018, DJe de 2⁄8⁄2018) 

Previdenciário e processual. Recurso  especial. Aposentadoria por invalidez 

concedida  judicialmente. Pagamento de parcelas pretéritas do  benefício 

coincidentes com período em que houve  exercício de atividade remunerada, 

mesmo estando o  segurado incapacitado. Cabimento. Entendimento 

em harmonia com a súmula 72 da TNU. Recurso especial do segurado a que se dá 

provimento.
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1. O Segurado que, mesmo considerado incapaz em termos  previdenciários, 

retorna ao trabalho para manter seu sustento enquanto aguarda a  defi nição 

sobre a concessão do benefício por incapacidade, não pode ser penalizado com o 

não recebimento do benefício neste período.

2. Não se pode admitir que o exercício de atividade remunerada,  por si só, 

possa elidir o direito à percepção do benefício por incapacidade, isto  porque o 

indeferimento do benefício pela Autarquia Previdenciária coloca o Segurado em 

risco social, em estado de necessidade, compelido a superar suas  difi culdades 

físicas para buscar meios de manutenção e sobrevivência.

3. Deve-se olhar a situação com enfoque na efetiva proteção  social que a 

demanda exige, não havendo que se falar em concomitância de  exercício de 

atividade remunerada com a percepção de benefício por incapacidade, e sim na 

reparação da injusta situação a que foi submetido o Segurado. Retirar da entidade 

previdenciária o dever de conceder o benefício a  quem realmente faz jus seria 

como premiar a Administração Pública com o enriquecimento sem causa.

4. Recurso Especial do Segurado a que se dá provimento.

(REsp 1.573.146⁄SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia  Filho, Primeira Turma, 

julgado em 24⁄10⁄2017, DJe de 13⁄11⁄2017) 

Processual civil e previdenciário. Recurso  especial. Afetação. Não 

acolhimento. Auxílio-doença.  Demanda judicial. Concessão. Desconto pela 

atividade remunerada. Impossibilidade.

1. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito visto  que 

o apelo nobre apontado (REsp n. 1.751.185⁄SP) foi considerado inapto 

para processamento pelo rito dos repetitivos, juntamente com os outros recursos 

(REsp ns. 1.754.606⁄SC, 1.751.222⁄SP e 1.751.225⁄SP).

2. Esta Corte possui orientação de ser indevido o desconto, em  benefícios 

por incapacidade, de período no qual houve exercício de atividade remunerada, 

ou recolhimento de contribuições, no curso de demanda judicial  contra 

o indeferimento administrativo, sob pena de prestigiar o enriquecimento 

da autarquia, que deu causa à lide.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1.393.909⁄SP, Rel. Ministro Gurgel de  Faria, Primeira Turma, 

julgado em 9⁄5⁄2019, DJe de 6⁄6⁄2019) 

Processual civil e previdenciário. Recurso  especial. Violação do art. 1.022 do 

CPC. Defi ciência na fundamentação. Súmula 284⁄STF. Benefício por incapacidade. 

Demora na implementação do benefício que obrigou o benefi ciário a continuar 

trabalhando.  Alteração do julgado. Reexame do contexto  fático-probatório. 

Impossibilidade. Súmula 7⁄STJ. Acórdão em harmonia com a súmula 72 do TNU.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao  art. 1.022 do 

CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o 

acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284⁄STF.
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2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, 

consignou: “Registro que, na espécie, como causa do cancelamento 

da  aposentadoria por invalidez, só pode ser considerado o retorno ao 

trabalho daquele que já vem percebendo tal benefício. Ou seja, se por sentença 

alguém  obtém a aposentadoria por invalidez e, após devidamente implantado 

o benefício,  essa pessoa mantém ou retorna à atividade laboral, aí sem é 

caso de fazer cessar  o respectivo pagamento. Com efeito, o INSS deu causa 

ao ajuizamento da ação  acidentária quando deixou de conceder o benefício 

adequado na esfera  administrativa. E agora, no âmbito judicial, quer, mediante 

injustifi cável resistência,  obstar a implantação e o pagamento do benefício, de 

caráter indiscutivelmente alimentar, e destinado a assegurar a subsistência de um 

trabalhador que teve a capacidade laborativa comprometida de maneira total e 

permanente. A eventual permanência, ou retorno, no desempenho de atividade 

profi ssional não signifi ca a cessação da incapacidade reconhecida em juízo, após 

perícia médica. Antes,  demonstra superação pessoal do obreiro que, mesmo 

com graves restrições físicas, precisou continuar laborando para auferir o mínimo 

de renda para sua  subsistência, até o desfecho definitivo da lide e a efetiva 

implantação do benefício acidentário pertinente (fl s. 256-257, e-STJ).

3. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso  Especial que 

o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto  fático-

probatório, mormente de eventual responsabilidade do ente previdenciário pela 

demora na implantação do benefício, o que não se admite ante o óbice da Súmula 

7⁄STJ.

4. Ademais, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados  Especiais - 

TNU (Súmula 72⁄TNU) já enfrentou o tema, consolidando a orientação de que o 

segurado que, mesmo considerado incapaz em termos  previdenciários, retorna 

ao trabalho para manter seu sustento, enquanto aguarda a  defi nição sobre a 

concessão do benefício por incapacidade, não pode ser  penalizado com o não 

recebimento do benefício neste período. Precedente: REsp 1.573.146⁄SP, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado DJe 13.11.2017.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1724369⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

10⁄4⁄2018, DJe de 25⁄5⁄2018) 

3. Defi nição da tese repetitiva 

Proponho a fi xação desta tese repetitiva: 
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação 

de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, 

o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das  rendas do 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 47-132, Abril/Junho 2020 75

trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade  laboral, e do 

respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

 4. Resolução do caso concreto

  Ao Recurso Especial deve ser negado provimento, pois o Tribunal 

de origem  julgou o presente caso no mesmo sentido do entendimento aqui 

proposto (fl s. 142-143⁄e-STJ):

 A permanência do segurado no exercício das atividades laborativas decorre da 

necessidade de prover sua subsistência enquanto a administração ou o Judiciário 

não reconheça sua incapacidade, não obstando a  concessão do benefício 

vindicado durante a incapacidade.

  Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7⁄STJ, 

condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fi xada nas instâncias ordinárias, 

com base no § 11 do art. 85 do CPC⁄2015.

Saliento que os §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC⁄2015 estabelecem teto 

de  pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for 

sucumbente, o que deve ser observado se a verba sucumbencial é acrescida na 

fase recursal, como no presente caso.  

 5. Conclusão

 Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial, majoro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba  sucumbencial 

estipulada na origem (§ 11 do art. 85 do CPC⁄2015) e fi xo, para os fi ns dos arts. 1.036 

e seguintes do CPC⁄2015, a seguinte tese repetitiva, relativa ao Tema 1.013⁄STJ:  “No 

período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação  de auxílio-

doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o  segurado do 

RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que 

incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário 

pago retroativamente.”

É como voto.
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 RECURSO ESPECIAL N. 1.814.919 - DF (2019⁄0140389-7)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Ricardo Jose da Rosa Rodrigues

Advogado: Monica Oliveira de Lacerda Abreu  - DF027211

Interes.: Confederacao Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social 

           da CUT - “Amicus Curiae”

Outro nome: Confederação Nacional dos Trabalhadores em  Seguridade 

       Social da Central Única dos Trabalhadores -  CNTSS - CUT

Outro nome: Confederação Nacional dos Trabalhadores em  Seguridade 

        Social da Central Única dos Trabalhadores - CNTSS⁄CUT

Advogado: Raimundo Cezar Britto Aragao e outro(s) - DF032147

Interes.: Defensoria Pública da União - “Amicus Curiae”

Advogado: Defensoria Pública da União

Interes.: Associacao dos Servidores do Sup Tribunal de Justica -

           “Amicus Curiae”

Advogados: Walter Jose Faiad de Moura  - DF017390

Simone Martins de Araújo Moura e outro(s) - DF017540

Interes.: Confederacao dos Trabalhadores no Servico  Publico Federal - 

            “Amicus Curiae”

Interes.: Federacao Nacional dos Trabalhadores do Servico Publico Federal 

           - FENADSEF - “Amicus Curiae”

Interes.: Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educacao Basica, 

           Profi ssional e Tecnologica - “Amicus Curiae”

Advogados: José Luis Wagner  - RS018097

Valmir Floriano Vieira de Andrade  - DF026778

Luiz Antonio Muller Marques  - DF033680

Interes.: Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais -

           “Amicus Curiae”

Advogados: Alberto Emanuel Albertin Malta  - DF046056

Ana Luísa Vogado de Oliveira  - DF059275

Fellipe Matheus da Cunha Gonçalves   - DF059728

Cláudio de Azevedo Barbosa e outro(s) - DF064339
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EMENTA 

Tributário. Recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos. 

Arts. 43, inc. I e II, e 111, inc. II, do Código Tributário Nacional - 

CTN. Art. 6°, inc. XIV e XXI da Lei nº 7.713⁄88. Imposto de renda. 

Isenção. Portador de moléstia grave no exercício de atividade laboral. 

Descabimento. Recurso especial conhecido e provido. Recurso julgado 

sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 c⁄c o art. 256-

N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do 

imposto de  renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 

7.713⁄1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave 

que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

2. O julgamento da ADI nº 6.025⁄DF pelo STF - cujo acórdão 

ainda não foi  publicado -, afi rmando a impossibilidade de o Poder 

Judiciário atuar como legislador positivo a fi m de promover a extensão 

da isenção em questão  aos trabalhadores em atividade, não impede 

que o STJ fi xe tese sob a  sistemática dos recursos repetitivos. Isso 

porque a Suprema Corte  apreciou a matéria apenas sob o enfoque 

constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela 

declaração da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art. 

6º, XIV, da Lei nº 7.713⁄1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois 

recursos especiais afetados como repetitivos no STJ foram interpostos 

em  processos em que não se tocou na questão constitucional; de 

fato, nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário. Em 

suma, a  decisão do STF de não declarar inconstitucional a norma 

não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma da 

legislação infraconstitucional, mais especifi camente, do CTN e da Lei 

nº 7.713⁄1988.  Tal posicionamento contou com a concordância do 

MPF em seu parecer.

3. Conforme informações prestadas pelo Núcleo de 

Gerenciamento de  Precedentes deste Tribunal  (e-STJ, fls. 157-

163), continuam a chegar em quantidade exorbitante no STJ recursos 

especiais versando sobre essa  matéria, devido à divergência ainda 

reinante sobre o tema nos Tribunais  Regionais Federais, sendo 

imperativo que esta Corte Superior exerça sua  função primordial 

de uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil,  evitando 
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que prossigam as controvérsias sobre matéria de tão alto relevo  e 

repercussão no cotidiano da população.

4. O precedente vinculante firmado sob a sistemática 

dos recursos  repetitivos permite o uso de algumas ferramentas 

extremamente úteis a fi m de agilizar os processos similares que corram 

nas instâncias inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento 

proferido em ação direta de inconstitucionalidade - ADI, a despeito 

do teor do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868⁄1999. Exemplos 

dessas ferramentas que  permitem a concretização do princípio da 

razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CF⁄1988) são: 

a) o art. 332 do CPC, que elenca a contrariedade a precedente fi rmado 

em julgamento de recursos repetitivos dentre as hipóteses em que o juiz 

deve dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o 

pedido; b) os arts. 1.030, 1.039 e 1.040 do CPC, segundo os quais a 

existência de uma tese vinculante fi xada sob a sistemática dos recursos 

repetitivos traz um óbice fundamental à subida  ao STJ de recursos 

especiais semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos 

que estejam nesta corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. 

Assim, é de suma importância que o STJ fi rme uma tese com caráter 

vinculante a fi m de pacifi car a presente controvérsia, o que também 

contou com a concordância do MP.

5. O REsp nº 1.116.620⁄BA, ao julgar o Tema 250⁄STJ, abordou 

temas afi ns aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese central 

ali girava em torno de fi xar se o rol de doenças do art. 6º, inc. XIV, 

da Lei nº 7.713⁄88 era exemplifi cativo (numerus apertus) ou taxativo 

(numerus clausus).  Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade 

de interpretar o dispositivo  legal de forma a abarcar moléstias não 

previstas expressamente na norma. Não houve, na ocasião, qualquer 

debate sobre a interpretação da norma com relação à questão de saber 

se a isenção nela fi xada abrange ou não os trabalhadores que estejam 

na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, razão pela qual 

a divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais Federais.

6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífi ca e encontra-

se  consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da 

isenção do art. 6°, XIV, da Lei nº 7.713⁄1988 à renda das pessoas em 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 47-132, Abril/Junho 2020 79

atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes 

do STJ.

7. O art. 6º da Lei nº 7.713⁄1988 isenta do imposto de renda 

alguns  rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso 

XIV refere-se aos  “proventos de aposentadoria ou reforma motivada 

por acidente em  serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia 

profi ssional”. A partícula “e” signifi ca que estão isentos os proventos 

de aposentadoria ou  reforma motivada por acidente em serviço e 

os  [proventos]  percebidos  pelos portadores de moléstia profi ssional. 

Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo “e” para evitar a repetição do 

termo “proventos”, e não para  referir-se à expressão “rendimentos” 

contida no caput.

8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o 

art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria 

o conceito de  renda para fi ns tributários, abrangendo as expressões 

“renda” (inc. I) e “proventos” (inc. II). A expressão “renda” é o gênero 

que abrange os  conceitos de “renda” em sentido estrito (“assim 

entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos”), 

e de “proventos de qualquer natureza” (“assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”). O legislador pode 

estabelecer  isenções específicas para determinadas situações, não 

sendo necessário que toda e qualquer isenção se refi ra ao termo “renda” 

no sentido mais amplo.

9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que 

disponha sobre  isenção tributária deve ser interpretada literalmente, 

não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por 

mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de 

vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao 

Poder Judiciário.

10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador 

teria usado o termo “proventos” em decorrência do estado da arte da 

Medicina no momento da edição da Lei nº 7.713⁄1988. Argumentou 

que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam 

sempre a  passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução 

subsequente  desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se 

ajustar a  expressão linguística da lei à nova realidade social, porque 
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pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, 

graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se 

recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da nº Lei 7.713⁄1988 foi objeto 

de duas alterações legislativas específi cas que mantiveram o conceito 

estrito de proventos, a  demonstrar que o intuito do legislador foi 

manter o âmbito limitado de incidência do benefício.

11. Tese jurídica f irmada: “Não se aplica a isenção do imposto 

de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713⁄1988 (seja na 

redação da Lei nº 11.052⁄2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos 

de portador de moléstia grave que se encontre no  exercício de atividade 

laboral.”.

12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da 

fundamentação.

13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes 

do CPC⁄2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste 

STJ. 

 ACÓRDÃO 

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

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

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

Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Napoleão Nunes 

Maia Filho.  Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, 

Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Francisco Falcão e Herman Benjamin 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Mozart dos Santos Barreto, pela parte Recorrida: Ricardo Jose da Rosa 

Rodrigues

Dr(a). Carla Vian Pellizer Serea, pela parte Outro Nome:  Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da Central Única dos Trabalhadores 

-  CNTSS - CUT

Dr(a). Walter Jose Faiad de Moura, pela parte Interes.:  Associacao dos 

Servidores do Sup Tribunal de Justica

Dr(a). Ana Luísa Vogado de Oliveira, pela parte Interes.: Sindicato Nacional 

dos Peritos Criminais Federais
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Brasília (DF), 24 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe: 4.8.2020  

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pela 

Fazenda Nacional em oposição a aresto prolatado pelo TRF-1ª assim ementado 

(e-STJ, fl s. 79-87): 

Processual civil e tributário - Imposto de Renda -  Isenção - Portador de 

neoplasia maligna - Laudo médico - Servidor público em atividade remunerada 

- Possibilidade.

1. A norma expressa no art. 6°, XIV da Lei n° 7.713⁄88, alterada pela Lei 

n° 11.052⁄2004, explicita a concessão do benefício fi scal a portadores de moléstias 

graves, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que a doença 

tenha sido contraída após a aposentadoria ou reforma.

2. Se a documentação acostada aos autos, demonstra que a parte autora  foi 

acometida de neoplasia maligna de cólon, desde 2015 e desde então  em 

tratamento, é de se acolher a pretensão deduzida, no sentido da plausibilidade da 

isenção do imposto de renda. Precedentes.

3. O benefício conferido aos afastados das atividades laborais deve 

ser  reconhecido também àqueles que, embora portadores de moléstia 

grave,  continuam contribuindo com a força de trabalho.(Cf.: AC  0003923-

73.2009.4.01.4100 ⁄ RO, Rel. Desembargador Federal  Marcos Augusto de Sousa, 

Oitava Turma, e-DJF1 de  26⁄01⁄2018; AC 0068673-38.2014.4.01.3800 ⁄ MG, 

Rel. Desembargador Federal Hercules Fajoses, Sétima Turma, e-DJF1 de 08⁄09⁄2017; 

AC 0003262-07.2016.4.01.3500 ⁄ GO, Rel. Desembargador Federal Novély Vilanova, 

Oitava Turma, e-DJF1 de 16⁄06⁄2017.

4. Ademais a egrégia 4ª Seção deste Tribunal, em julgado datado de 30⁄01⁄2013, 

sob a Relatoria do Des. Luciano Tolentino Amaral entendeu  que “tratar, pois, 

igualmente a tributação do IRPF dos contribuintes  portadores de moléstias 

graves, trate-se de salário⁄atividade, trate-se de  proventos⁄inatividade, sendo 

ambos “rendimentos”, é a única alternativa  lógico-tributário possível (em leitura 

exata da isenção); e, ainda que  interpretação extensiva exigisse (por isonomia), 

confi guraria tratamento adequado, necessário, Pertinente e proporcional aos fi ns 

da norma isentiva. Em reforço de argumento, a norma do “caput” do art. 6° da Lei 

n° 7.713⁄88 fala em “rendimentos” (termo que - de comum sabença - inclui salários 

da atividade e proventos da inatividade), e aponta (explicitamente o Inciso XIV do 
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art. 6°), ao menos para mim, interseção entre “proventos” (aposentadoria⁄reforma) 

e verbas “percebidas por portadores de moléstia  grave”, estipulando (em 

compreensão sistemática) isenção ampla que  avança, portanto, sobre 

“rendimentos” de salários proventos daquele que,  ainda que só ulteriormente 

viu diagnostica a moléstia.” Assim, no caso de doença; preexistente, não há falar 

em reconhecimento do direito à  isenção apenas a partir do momento em que 

publicado o ato de  aposentadoria, devendo retroagir até o instante em que 

efetivamente  reconhecida a doença grave, prevista em lei, a gerar a hipótese 

de isenção. Precedente: (EIAC 0009540- 86.2009.4.01.3300).

5. Apelação e remessa, tida por interposta, desprovidas. 

No recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, “a”, 

da  Constituição Federal, alega a parte insurgente que o aresto recorrido 

deve ser “a)  declarado nulo, uma vez que não efetivou a prestação jurisdicional 

de forma  completa, deixando de apresentar fundamentação, vulnerando o art. 

1.022 do CPC;  ou, caso assim não se entenda, b) reformado, visto que interpretou 

incorretamente e contrariou os dispositivos infraconstitucionais adiante explicitados.”.

No mérito, sustenta que: 

O Tribunal  a quo  acolheu a pretensão autoral, reconhecendo isenção 

ao  pagamento de imposto de renda incidente sobre verbas recebidas, sob 

o fundamento de que incidiria o disposto no art. 6°, XIV, da Lei 7.713⁄88 mesmo 

nas hipóteses em que a parte se encontra no exercício regular de suas atividades.

Data vênia, ao assim se manifestar, o v. julgado deu interpretação extensiva a 

norma que institui isenção tributária, violando os arts. 43, I e II, e 111, II, do CTN e 

6°, XIV e XXI, da Lei 7.713⁄88.

(...).

Tem-se que, se o contribuinte se encontra em pleno exercício de suas funções, 

as normas acima não o alcançam, na medida em que a isenção  de imposto de 

renda outorgada a portadores de moléstia grave somente se refere a aposentados 

e pensionistas.

Do mesmo modo, não se pode falar em isenção quanto a verbas recebidas em 

razão da relação de emprego.

Não se deve perder de vista o fato de que, nos termos do art. 111, II, do Código 

Tributário Nacional, a legislação que disponha sobre isenção é interpretada literal 

e restritivamente:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 

sobre:

(...)
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II - outorga de isenção;

Destarte, se a norma isentiva fala em proventos de aposentaria e reforma,  a 

mesma não pode ser interpretada de forma extensiva para afastar a incidência do 

Imposto de Renda sobre rendimentos decorrentes do trabalho. Se assim quisesse 

o legislador, o dispositivo legal teria redação expressa nesse sentido.

  Certidão de e-STJ fl. 118 atesta que “decorreu o prazo legal sem que 

o(s) recorrido(s) apresentasse(m) contrarrazões ao Resp e⁄ou RE.”.

Decisão do Ministro Presidente da Comissão Gestora de 

Precedentes  assinalou a indicação deste feito como representativo de 

controvérsia, determinando a  remessa dos autos ao do Ministério Público 

Federal para que, no prazo de 15 dias, se manifeste a respeito da admissibilidade 

deste recurso especial como representativo da controvérsia (e-STJ, fl s. 128-129).

O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela satisfação dos requisitos 

processuais e materiais da estrutura do caso imposto pelo art. 256 do RISTJ e 

por sua consequente admissibilidade como representativo da controvérsia 

(e-STJ, fl s. 134-140).

Às e-STJ, fl s. 170-171, decidi que: “Seja o feito devolvido ao NUGEP, a fi m 

de seja identifi cado e encaminhado a esta Relatoria pelo menos mais um recurso com 

idêntica questão jurídica a ser debatida, devendo o NUGEP, caso entenda necessário, 

com base no art. 256-F do Regimento Interno do STJ, enviar  comunicação aos 

Tribunais Regionais Federais para que remetam ao STJ pelo menos mais um recurso 

apto que trate da mesma questão de direito”, o que foi feito por meio da decisão de 

fl . 182, com a “a distribuição do Recurso Especial n.1.836.091⁄PI por prevenção ao 

presente recurso.”.

O presente feito foi afetado pela Primeira Seção para ser julgado sob 

a  sistemática dos recursos especiais repetitivos (e-STJ, fl s. 185-198), a fi m de 

defi nir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da 

Lei n. 7.713⁄1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que 

se encontre no exercício de sua atividade laboral.

Decisão às e-STJ fl s. 305-307, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de amicus curiae, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social da Central Única dos Trabalhadores - CNTSS⁄CUT.

Novo parecer ofertado pelo MPF, opinando desta feita pelo provimento 

do recurso especial (e-STJ, fl s. 310-318).
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Decisão às e-STJ fl s. 329-331, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de amicus curiae, da Defensoria Pública da União.

Decisão às e-STJ fl s. 561-563, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de amicus curiae, da Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça e do 

Conselho de Justiça Federal - ASSTJ.

Decisão às e-STJ fl s. 564-567, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de  amici curiae, da Confederação dos Trabalhadores no  Serviço Público Federal – 

CONDSEF, Federação Nacional dos  Trabalhadores no Serviço Público Federal 

– FENADSEF e Sindicato  Nacional dos Servidores Federais da Educação 

Básica, Profi ssional e Tecnológica – SINASEFE Nacional.

Decisão às e-STJ fl s. 590-593, admitindo o ingresso nesta lide, na condição 

de  amicus curiae, do Sindicato Nacional dos Peritos Criminais  Federais - APCF 

Sindical.

Decisões indeferindo o ingresso do Sindicato dos Auditores da  Receita do 

Distrito Federal – SINDIFISCO-DF (requerido às e-STJ fls.  623-661) e 

do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda  Nacional (SINPROFAZ) 

(requerido às e-STJ fl s. 672-712) como amici curiae.

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): No caso em exame, por ocasião 

da afetação deste feito à sistemática dos recursos especiais  repetitivos, a tese 

representativa da controvérsia fi cou delimitada nos seguintes termos: 

Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do 

artigo 6º da Lei n. 7.713⁄1988 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave 

que se encontra no exercício de sua atividade laboral.

 1. Preliminarmente: necessidade e importância da pacifi cação da temática pela 

sistemática dos recursos especiais repetitivos

 O julgamento da ADI nº 6.025⁄DF pelo STF - cujo acórdão ainda não 

foi publicado -, afi rmando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como 

legislador  positivo a fi m de promover a extensão da isenção em questão aos 

trabalhadores em atividade, não impede que o STJ fi xe tese sob a sistemática 

dos recursos repetitivos.



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 47-132, Abril/Junho 2020 85

Isso porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o 

enfoque  constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava 

pela declaração da  inconstitucionalidade da limitação do benefício do art. 6º, 

XIV, da Lei nº 7.713⁄1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois recursos 

especiais afetados como repetitivos  no STJ foram interpostos em processos 

em que não se tocou na questão constitucional;  de fato, nem sequer houve a 

interposição de recurso extraordinário. Em suma, a  decisão do STF de não 

declarar inconstitucional a norma não resolve a questão da  interpretação do 

dispositivo sob o prisma da legislação infraconstitucional, mais especifi camente, 

do CTN e da Lei nº 7.713⁄1988.

Por conta disso, a propósito, que continuam a chegar em 

quantidade exorbitante no STJ recursos especiais versando sobre essa matéria, 

devido à  divergência ainda reinante sobre o tema nos Tribunais Regionais 

Federais. Nesse  sentido, leia-se o que esclareceu o Ministro Presidente da 

Comissão Gestora de Precedentes (e-STJ, fl s. 157-163): 

Quanto à controvérsia jurídica objeto da sugestão de afetação, na  condição 

de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, reputo  relevante submeter 

à consideração da Primeira Seção do STJ a  discussão de questão jurídica 

aparentemente decidida sob o rito dos  recursos repetitivos que, no entanto, 

está ensejando o ajuizamento de diversas ações e a interposição de recursos nos 

tribunais regionais  federais, sendo possível, até mesmo, identifi car divergências 

entre eles.

Com efeito, em pesquisa à base de jurisprudência do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região é possível recuperar decisões que, na mesma linha  adotada pelo 

acórdão recorrido, concede isenção do imposto de renda sobre os rendimentos 

de portador de moléstia grave que se encontra no  exercício regular de suas 

atividades.

(...).

Por outro lado, há decisões de outros TRFs pela impossibilidade da isenção.

 O precedente vinculante fi rmado sob a sistemática dos recursos repetitivos 

possui algumas características que permitem a agilização dos processos similares 

que corram nas instâncias inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento 

proferido em ADI.

Não se descura o teor do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 

9.868⁄1999,  segundo o qual “a declaração de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade,  inclusive a interpretação conforme a Constituição e a 
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declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm efi cácia contra 

todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração 

Pública  federal, estadual e municipal.”. Inclusive, em caso de descumprimento 

do precedente,  caberá reclamação constitucional dirigida ao STF. Mas o fato 

é que o precedente fi rmado sob a sistemática dos recursos repetitivos oferece 

ferramentas mais poderosas no intuito de racionalizar o fl uxo de recursos para 

as instâncias superiores, bem como de abreviar a resolução de casos repetidos 

em todo o Poder Judiciário,  favorecendo, assim, a concretização do princípio 

da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF⁄88 

(“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).

Nesse sentido, Frederico Koehler assim se referia aos precedentes fi rmados 

sob a sistemática do art. 543-C do CP⁄1973 (KOEHLER, Frederico 

Augusto Leopoldino. A razoável duração do processo. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 

2013, p. 234.): 

O mesmo efeito está sendo sentido com os julgamentos de  recursos por 

amostragem, instituto incluído no art. 543-C do CPC pela Lei nº 11.672⁄2008, publicada 

em 09 de maio de 2008 e vigente 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

Embora ainda seja cedo  para verifi car o êxito do novo instituto,  observa-se que, 

no primeiro ano  de sua existência, já signifi cou uma queda importante no número 

de  recursos especiais recebidos pelo STJ, conforme noticia o Relatório  Anual do 

Conselho Nacional de Justiça referente ao ano de 2009, in verbis: “Ressalte-se que, 

em relação à Lei dos Recursos  Repetitivos,  fazendo-se uma comparação entre o 

primeiro ano (agosto⁄08 a agosto⁄09) e o ano anterior, verifi cou-se uma queda de 37% 

na quantidade de recursos especiais recebidos pelo Tribunal.” (grifou-se)

  A título exemplificativo das ferramentas referidas, o art. 332 do 

CPC elenca as hipóteses em que o juiz deve dispensar a citação do réu e julgar 

liminarmente improcedente o pedido, dentre as quais quando “o pedido contrariar 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 

em julgamento de recursos repetitivos”. Não há referência aos acórdãos proferidos 

em ações diretas de inconstitucionalidade, como se lê: 

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente 

da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 

de Justiça;
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II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

II - entendimento fi rmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. (grifou-se) 

A existência de uma tese vinculante fixada sob a sistemática dos 

recursos  repetitivos traz um óbice fundamental à subida ao STJ de recursos 

especiais  semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos que 

estejam nesta corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. Desse modo 

que funciona a ferramenta prevista nos arts. 1.030, 1.039 e 1.040 do CPC, a 

qual deve ser usada quando houver entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ou do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos 

repetitivos, mas que não é prevista para os casos em que há acórdão do STF em 

ADI:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido 

será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, fi ndo 

o qual  os autos serão conclusos ao presidente ou  ao vice-presidente do tribunal 

recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual 

o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão 

geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão  que esteja em 

conformidade com entendimento do Supremo Tribunal  Federal exarado no 

regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra  acórdão que 

esteja em conformidade com entendimento do  Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de 

recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)

II –  encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do  juízo de 

retratação, se o acórdão recorrido divergir do  entendimento  do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior  Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes 

de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda 

não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou  pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei 

nº 13.256, de 2016)
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IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional 

ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 

13.256, de 2016)

V –  realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo 

Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 

13.256, de 2016)

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de 

julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 

(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.             (Incluída pela 

Lei nº 13.256, de 2016) (grifou-se) 

Art. 1.039.  Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados  declararão 

prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão 

aplicando a tese fi rmada.

Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no 

recurso  extraordinário afetado, serão considerados automaticamente 

inadmitidos  os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido 

sobrestado. (grifou-se) 

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos 

recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido 

coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo 

de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, 

se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o 

curso para julgamento e aplicação da tese fi rmada pelo tribunal superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de  serviço 

público objeto de concessão, permissão ou autorização, o  resultado do 

julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência  reguladora 

competente para fi scalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a 

regulação, da tese adotada. (grifou-se)

Assim, é de suma importância que o STJ firme uma tese com 

caráter vinculante a fi m de pacifi car a presente controvérsia, consoante opinou o 

MPF em seu parecer, às e-STJ fl s. 574-589. 
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2. Fundamentos relevantes da questão jurídica discutida (art. 984, § 2º, c⁄c o art. 

1.038 do CPC⁄2015 e art. 104-A, I, do RISTJ)

 A União, parte recorrente, afi rma como fundamentos relevantes da questão 

debatida neste feito os seguintes pontos:

a) “O Tribunal a quo acolheu a pretensão autoral, reconhecendo isenção  ao 

pagamento de imposto de renda incidente sobre verbas recebidas, sob o  fundamento 

de que incidiria o disposto no art. 6°, XIV, da Lei 7.713⁄88 mesmo nas hipóteses em 

que a parte se encontra no exercício regular de suas atividades. Data vênia, ao assim 

se manifestar, o v. julgado deu interpretação extensiva a norma que institui isenção 

tributária, violando os arts. 43, I e II, e 111, II, do CTN e 6°, XIV e XXI, da Lei 

7.713⁄88.”

b) “Tem-se que, se o contribuinte se encontra em pleno exercício de  suas 

funções, as normas acima não o alcançam, na medida em que a isenção de  imposto 

de renda outorgada a portadores de moléstia grave somente se refere a aposentados e 

pensionistas. Do mesmo modo, não se pode falar em isenção quanto a verbas recebidas 

em razão da relação de emprego. Não se deve perder de vista o fato de que, nos termos 

do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a legislação que  disponha sobre 

isenção é interpretada literal e restritivamente: Art. 111. Interpreta-se  literalmente 

a legislação tributária que disponha sobre: (-) II - outorga de isenção; Destarte, se a 

norma isentiva fala em proventos de aposentaria e reforma, a mesma não pode ser 

interpretada de forma extensiva para afastar a incidência do Imposto de Renda sobre 

rendimentos decorrentes do trabalho. Se assim quisesse o legislador, o dispositivo legal 

teria redação expressa nesse sentido.”.

Às e-STJ fls. 207-303,  a Confederação Nacional dos  Trabalhadores em 

Seguridade Social – CNTSS⁄CUT manifestou-se como amicus curiae, alegando:

a) “A hermenêutica que a postulante pretende ver aplicada é a de que o art. 6º, 

inciso XIV, Lei n.º 7.713⁄1988, seja interpretado de maneira teleológica. Para tanto, 

é imprescindível analisar as condições e as difi culdades enfrentadas pelos contribuintes 

que têm moléstia grave constatada, e todos os recursos e esforços  extraordinários que 

são despendidos para a manutenção das suas vidas. O objetivo da norma em questão 

(art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713⁄1988), ao conferir isenção  aos contribuintes 

aposentados portadores de patologias graves é, tendo em  consideração os esforços 

necessários e gastos extras que têm para lidar com a  enfermidade, tentar estabelecer 

igualdade material.”.
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b) “A segunda ideia que se pode ter é a de acréscimo viabilizada pelo  uso da 

conjunção ‘e”, de maneira que, além dos aposentados ou reformados por  motivos de 

acidente em serviço, fi cam isentos do imposto de renda também aqueles  portadores 

das doenças ali descritas. Nessa toada, entende-se que a hermenêutica  que vem 

sendo aplicada pelo STJ dá uma interpretação extensiva ao termo  “proventos de 

aposentadoria e reforma”, a infringir o art. 111 do CTN, bem como a tolher estrito 

direito dos portadores das condições arroladas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713⁄88 de se 

verem isentos do imposto de renda.”.

Às e-STJ fl s. 320-325, a Defensoria Pública da União - DPU manifestou-se 

como amicus curiae, alegando:

a) “Note-se que é técnica básica de interpretação que o inciso não pode  ser 

compreendido sozinho, como se esgotasse em si mesmo o comando normativo, o devendo 

sempre ser interpretado em função do caput do artigo ao qual  subordinado. Temos, 

pois, que a isenção conferida pelo dispositivo, deve sempre  levar em conta o termo 

“rendimentos” presente no caput do artigo, de sorte a ser  inserido no contexto de 

cada um dos incisos. Então, parece que a leitura mais adequada do dispositivo, visto 

como um conjunto, indica que a isenção é aplicada aos “rendimentos” percebidos por 

pessoas físicas em função de aposentadoria ou  reforma motivada por acidente em 

serviço, “e” aos rendimentos “percebidos pelos  portadores de moléstia profi ssional, 

tuberculose ativa...”. De igual forma, também  relevante para a interpretação do 

dispositivo o termo “portadores” contido na segunda parte do inciso XIV. Isso porque 

se a intenção do legislador fosse o deferimento da  isenção apenas aos aposentados e 

pensionistas, bastaria indicar que a  “aposentadoria ou reforma” foi “motivada por 

acidente em serviço, moléstia profi ssional, tuberculose ativa, ...”, eis que parece lógico 

que cada sujeito também seria portadores da moléstia que motivou a aposentadoria ou 

reforma.”.

b) “E nesse ponto ganha especial relevância a utilização da partícula aditiva 

“e” pelo legislador, de sorte a indicar que a isenção não se limita aos  proventos de 

aposentadoria ou reforma, adicionando ou estendendo seu alcance  também aos 

rendimentos “percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional, tuberculose ativa...” 

ou seja, daqueles que, mesmo não aposentados ou reformados, se encontram acometidos 

de moléstia profi ssional ou outra daquelas expressamente indicadas na parte fi nal do 

inciso XIV.”.

Às e-STJ fls. 348-517,  a Confederação dos Trabalhadores  no Serviço 

Público Federal – CONDSEF, a Federação Nacional dos  Trabalhadores no 

Serviço Público Federal – FENADSEF e o  Sindicato Nacional dos Servidores 
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Federais da Educação Básica,  Prof issional e Tecnológica – SINASEFE 

Nacional manifestaram-se como amici curiae, alegando:

a) “De fato, a interpretação literal sobre o teor do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713⁄88 

revela-se incoerente com a própria teleologia da norma, destoando ainda do Código 

Tributário Nacional no que estabelece o conceito de renda para fi ns tributários.”.

b) “Nesse contexto, é inquestionável o fato de que todos os portadores de doenças 

graves possuem gastos excepcionais com os seus tratamentos de  saúde, sem os quais 

a sua sobrevivência se tornaria improvável. Independe, para  tanto, o fato de o 

adoentado estar em atividade ou aposentado, bem como a nomenclatura dada a sua 

disponibilidade econômica.”.

Às e-STJ fl s. 519-556,  a Associação dos Servidores do  Superior Tribunal 

de Justiça e do Conselho de Justiça Federal - ASSTJ manifestou-se como amicus 

curiae, alegando:

a) “6. O artigo 111, II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação 

tributária de outorga de isenção deve ser interpretada “literalmente”. Esse é  um 

dispositivo legal cuja aplicação ao caso é pleiteada pela Fazenda Nacional, 

pois  entende que o referido artigo preconiza a necessidade de a isenção ser 

“interpretada  literal e restritivamente” (e-STJ fl . 112). 7. Há um grande equívoco 

no entendimento  da Fazenda Nacional. 8. A interpretação restritiva não possui o 

mesmo sentido da interpretação literal. Os métodos de interpretação não são idênticos. 

9. A hermenêutica jurídica faz a distinção entre interpretações extensiva, restritiva e 

literal (ou declaratória). 10. A interpretação extensiva é aquela que amplia o sentido 

da  norma para além do contido em sua letra, levando em consideração a vontade 

do legislador (ou mens legis).”.

b) “20. A Lei nº 7.713 foi editada em 1988, época em que a inatividade era 

a natural consequência para as doenças graves elencadas no artigo 6º, XIV. À época 

da entrada em vigor da lei não existiam tratamentos efi cazes e pouco lesivos  aos 

pacientes disponíveis para o rol de doenças elencadas. 21. Tal situação não representa a 

realidade atual. 22. Com os avanços da medicina, abre-se espaço para novas situações 

nas quais os contribuintes portadores de doenças graves conseguem manter, em certos 

casos, o seu potencial de atividade profi ssional. Essa evolução, no entanto, não implica 

em dizer que eles não terão as mesmas despesas (ou até superiores) para o tratamento 

de sua doença.”.

c) “72. O caput do artigo 6º da Lei nº 7.713⁄88 estabelece que “fi cam isentos do 

imposto de renda os seguintes rendimentos (i.e., salário e proventos)  percebidos por 

pessoas físicas”. O inciso XIV é o complemento do caput segundo o qual serão totalmente 
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isentos os “proventos de aposentadoria ou reforma motivada (...) e os (rendimentos) 

percebidos pelos portadores de (...)”. 73. Pela interpretação gramatical e considerando 

a literalidade do dispositivo, o texto normativo identifi ca expressamente três situações 

passíveis de isenção, quais sejam: (i) os proventos de aposentadoria; (ii) os proventos 

de reforma motivada por acidente em serviço; e (iii) os rendimentos percebidos pelas 

pessoas físicas portadoras das doenças graves elencadas no inciso XIV.”.

Às e-STJ fl s. 571-626, o Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais, 

APCF Sindical manifestou-se como amicus curiae, alegando:

a) “31. Nesse sentido, reveste-se de caráter imprescindível a  interpretação 

teleológica do dispositivo em questão, especialmente quando se lança  um olhar mais 

atento para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro  (LINDB), que 

determina que o juiz atenda aos fi ns sociais a que a lei se dirige e às  exigências do 

bem comum quando de sua aplicação. 32. Pelo que se depreende, o art. 6º, inciso XIV, 

da Lei nº 7.713⁄88 tem como objetivo diminuir o sacrifício do indivíduo acometido 

por moléstia grave, aliviando-lhe os encargos fi nanceiros  relativos ao tratamento 

médico. Com efeito, de acordo com o previsto na LINDB, a interpretação da norma 

deve se orientar para esse fi m, sendo indispensável a operação de uma interpretação 

teleológica.”.

b) “35. Conforme se vê, de uma simples análise sintático-semântica, percebe-se 

que a conjunção “e” signifi ca que a isenção foi concedida para os aposentados e também 

para os portadores de doenças, estivessem eles em atividade ou não.”.

O Ministério Público Federal, às e-STJ fl s. 574-589, ofertou parecer trazendo 

os seguintes argumentos:

a) “Em se tratando de textos, toda atividade hermenêutica deve principiar pelo 

critério linguístico de interpretação. Ele mostra-se altamente desfavorável 

ao contribuinte. A regra legal refere-se, no mesmo inciso, a “proventos”, a “reforma” e 

a “aposentadoria”, em demonstração clara de que pretendeu deferir a vantagem apenas 

a quem não mais trabalha, em decorrência de acidente ou de doenças  graves 

impossibilitadoras dessa atividade. Ambos os vocábulos foram empregados em sentido 

técnico, para indicar os ganhos previdenciários advindos da situação de quem não mais 

está em atividade. Se o legislador quisesse estender a medida a todos os contribuintes, 

inclusive àqueles em atividade, não teria empregado termos tão estritos, duas vezes. O 

critério linguístico, sobretudo na consideração do emprego legal dos conceitos técnicos do 

direito previdenciário, parece o fundamento básico da jurisprudência do STJ que, há 

pelo menos 15 anos, nega a isenção em causa.”.
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b) “Em primeiro lugar, a invocação, pura e simples, dos fi ns sociais da lei parece 

incompatível com o Estado constitucional da modernidade, no qual as escolhas sociais 

se fazem por meio de regras de competência, de fontes do direito, e dos mecanismos da 

democracia parlamentar. Logo, o juiz não pode substituir o legislador para implantar 

na lei o que lá gostaria de ver assegurado como sua ideia  de fi m social adequado. 

Se o suposto objetivo comunitário nem sequer mereceu  expressão na lei, não se pode 

substituir seu comando pela livre busca de objetivos  sociais, assim tão soltos no ar. 

De resto, desconectado com a expressão legislativa, o fi m social referido não é mais do 

que cheque em branco, ao qual se pode opor outra ideia vaga de sentido contrário: os 

impostos fi nanciam as despesas da sociedade, de modo que toda a lei impositiva atende 

a fi ns de relevância coletiva, como o fi nanciamento da segurança, saúde, ensino etc.”.

c) “A isenção é limitada aos rendimentos da aposentadoria – aos proventos –, 

porque a União os pode tributar, ao lado dos vencimentos. Do fato de a  renda ser 

gênero, do qual proventos e rendimentos são espécies, segue-se que a menção legal de 

apenas uma delas exclui a restante. Caso a lei desejasse isentar todos os ganhos, teria 

empregado o conceito abrangente, ao invés do restrito.”.

d) “Ao ver do TRF1, o legislador ter-se-ia referido aos proventos, em decorrência 

do estado da arte médica do momento de sua edição, há 30 anos. As doenças aludidas, 

por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do  trabalhador à inatividade, 

de modo que o uso legal do termo proventos decorreria da ciência médica de 1988. A 

evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a  necessidade de se ajustar a 

expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas 

doenças podem trabalhar, graças ao progresso da Medicina. Cuida-se de argumento 

histórico, que, entretanto, não resiste  a exame mais apurado. A tese histórica perde 

sentido, ao se recordar que a isenção  do art. 6°, XIV, da Lei 7.713⁄1988 foi objeto 

de duas alterações legislativas específi cas, para não falar das que modifi caram outros 

dispositivos da lei, mas  mantiveram o interpretado. Como todas preservaram o 

conceito estrito de proventos,  a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o 

âmbito limitado de incidência do benefício. Isso ocorreu com a redação modifi cada do 

inc. xiv pelas Leis 8.541⁄1992 e 11.052⁄2004.”.

3. Fundamentos determinantes do julgado (art. 984, § 2º, c⁄c o art. 1.038, do 

CPC⁄2015 e art. 104-A, II, do RISTJ) 

Como explicitado no relatório, o presente julgamento visa a defi nir, sob 

a sistemática dos recursos repetitivos, se a isenção do imposto de renda prevista 
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no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713⁄1988 é aplicável aos rendimentos de 

portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

Inicialmente, penso não merecer acolhida a alegação da parte recorrente de 

que seja o acórdão de origem “declarado nulo, uma vez que não efetivou a prestação 

jurisdicional de forma completa, deixando de apresentar fundamentação, vulnerando 

o art. 1.022 do CPC”.

Não houve, no caso, omissão no acórdão atacado. Importante lembrar 

que  o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC⁄2015, ao dispor que “não se 

considera  fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 

ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 

em tese,  infi rmar a conclusão adotada pelo julgador”, não signifi ca que o julgador 

tenha que  enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os 

argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada 

pelo julgador.

A Fazenda Nacional  manifestou-se às e-STJ fls. 149-155, alegando 

que  “uma vez que já há precedente repetitivo a respeito do tema e as Turmas 

que  compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça continuam julgando 

de acordo  com o referido precedente, a Fazenda Nacional entende desnecessária 

nova afetação do tema”.

O precedente repetitivo referido pela PFN seria o Recurso Especial 

nº 1.116.620⁄BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, em cuja ementa se lê: 

Tributário. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C, do CPC. 

Imposto de renda. Isenção. Servidor público portador de moléstia grave. Art. 6º da 

Lei 7.713⁄88 com alterações posteriores. Rol taxativo. Art. 111 do CTN. Vedação à 

interpretação extensiva.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verifi car-se 

o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fi scal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713⁄88, com as  alterações 

promovidas pela Lei 11.052⁄2004, é explícito em conceder o  benefício fiscal 

em favor dos aposentados portadores das seguintes  moléstias graves: 

moléstia profi ssional, tuberculose ativa, alienação  mental, esclerose múltipla, 

neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,  paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de  Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, hepatopatia  grave, estados avançados da doença de Paget 

(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodefi ciência 

adquirida, com  base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a 

doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, 
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o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo  (numerus clausus), vale dizer, 

restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das 

normas  concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, 

restando  consolidado entendimento no sentido de ser incabível 

interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no 

texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. 

(Precedente do STF: RE 233652 ⁄ DF - Relator(a): Min. Maurício  Corrêa, Segunda 

Turma, DJ 18-10- 2002. Precedentes do STJ: EDcl  no AgRg no REsp 957.455⁄RS, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18⁄05⁄2010, DJe 09⁄06⁄2010; REsp 

1187832⁄RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06⁄05⁄2010, DJe 

17⁄05⁄2010; REsp 1035266⁄PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 

em 21⁄05⁄2009, DJe 04⁄06⁄2009; AR  4.071⁄CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Seção,  julgado em 22⁄04⁄2009, DJe 18⁄05⁄2009; REsp 1007031⁄RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12⁄02⁄2008, DJe 04⁄03⁄2009; 

REsp 819.747⁄CE, Rel. Ministro João Otávio De  Noronha, Segunda Turma, julgado 

em 27⁄06⁄2006, DJ 04⁄08⁄2006).

4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia  neurológica 

incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza  por dores e contrações 

musculares involuntárias - fls. 178⁄179),  sendo certo tratar-se de moléstia não 

encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713⁄88.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543- C do 

CPC e da Resolução STJ 08⁄2008.

(REsp 1116620⁄BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09⁄08⁄2010, 

DJe 25⁄08⁄2010) (grifou-se) 

Como se vê, o Recurso Especial nº 1.116.620⁄BA, ao julgar o 

Tema  250⁄STJ, abordou temas afins aos tratados no presente recurso. No 

entanto, a tese central ali girava em torno de fi xar se o rol de doenças do art. 6º, 

inc. XIV, da Lei nº 7.713⁄88 era exemplifi cativo (numerus apertus) ou taxativo 

(numerus clausus). Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade de interpretar 

o dispositivo legal de forma a abarcar moléstias não previstas expressamente na 

norma. É o que se depreende da ementa acima transcrita, que conclui que “a 

recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa 

desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fl s. 

178⁄179), sendo  certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 

7.713⁄88.”.

Não houve, na ocasião, qualquer debate sobre a interpretação da 

norma  com relação à questão de saber se a isenção nela fi xada abrange ou 

não os  trabalhadores que estejam na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali 
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resolvida, razão  pela qual a divergência permanece existindo nos Tribunais 

Regionais Federais.

Esse, a propósito, o entendimento manifestado pelo Ministério 

Público Federal, às e-STJ fl s. 574-589, bem como pelo Ministro Presidente da 

Comissão Gestora de Precedentes, às e-STJ fl s. 157-163, onde se lê: 

Isso, contudo, a meu ver, não deve impedir nova manifestação do STJ, sob o 

rito dos repetitivos, da questão duvidosa, ensejando, se for o caso, a integração 

da tese fi xada. É que a sistemática de vinculação de  precedentes estabelecida 

pelo CPC impõe maior previsibilidade e certeza sobre o posicionamento da Corte 

responsável pela elaboração do precedente, a fi m de permitir todos os refl exos 

dele decorrente, em  especial a pacifi cação da matéria e a desnecessidade de 

ajuizamento de novas ações que, invariavelmente, deveriam ter a mesma solução 

nas instâncias ordinárias e nesta instância especial.

Com o presente recurso indicado como representativo da controvérsia, pode-

se observar que a situação atual é de dúvida perante os tribunais de  origem, 

justifi cando o processamento regular deste recurso, seja para o  STJ reafi rmar o 

entendimento e a sua aplicabilidade a casos correlatos  seja para esclarecer se 

a diferença fática ou jurídica poderá ensejar outro  posicionamento desta Corte 

também sob o rito dos recursos repetitivos. 

Pois bem.

Conforme informações prestadas pelo Núcleo de Gerenciamento 

de Precedentes deste Tribunal (e-STJ, fl s. 157-163), há posicionamentos opostos 

nos  Tribunais Regionais Federais sobre o mérito da temática em discussão, 

sendo  imperativo que o STJ exerça sua função primordial de uniformizar a 

interpretação da lei  federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias 

sobre matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da população.

No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífi ca e encontra-se consolidada há 

bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei 

nº 7.713⁄1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças 

ali enumeradas. Nesse sentido, a título exemplifi cativo, trago precedentes antigos 

e recentes de ambas as Turmas que compõem esta Primeira Seção do STJ: 

Processual civil e tributário. Recurso especial.  Conhecimento. Súmulas 126 e 

211 do STJ. Não incidência.  Imposto de renda. Isenção. Moléstia grave. Servidor 

em  atividade. Impossibilidade. Matéria constitucional.  Prequestionamento. 

Inviabilidade.
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1. Conforme estabelecido pelo Plenário do 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” (Enunciado Administrativo n. 3⁄STJ).

2 .  O acórdão profer ido pelo  Tr ibunal  a quo  teve apenas 

fundamento  infraconstitucional, não estando o ente fazendário obrigado a 

interpor recurso extraordinário, nos termos da Súmula 126 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ tem entendido que o acolhimento 

do  prequestionamento fi cto na via do especial exige do recorrente a  indicação 

de violação do art. 1.022 do CPC⁄2015, “para que se possibilite ao Órgão julgador 

verifi car a existência do vício inquinado ao acórdão, que  uma vez constatado, 

poderá dar ensejo à supressão de grau facultada  pelo dispositivo de lei” (AgInt 

no AREsp 1.067.275⁄RS, Rel. Ministra  ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, 

julgado em 03⁄10⁄2017, DJe 13⁄10⁄2017, e AgInt no REsp 1.631.358⁄RN, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 30⁄06⁄2017), o que 

ocorreu, in casu.

4. A jurisprudência do STJ fi rmou-se no sentido de que a isenção prevista no art. 6º, 

XIV, da Lei n. 7.713⁄1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se 

aplicando sobre o que é recebido pelos servidores da ativa. Precedentes.

5. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fi ns de prequestionamento, 

examinar na via especial suposta violação de  dispositivo ou princípio 

constitucional, sob pena de usurpação da  competência do Supremo Tribunal 

Federal.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.759.989⁄DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 

21⁄5⁄2019, DJe 31⁄5⁄2019) (grifou-se) 

Processual civil e tributário. Recurso especial. Ofensa  aos arts. 489 

e 1.022 do CPC. Inexistência. Imposto de  renda. Neoplasia maligna. Isenção 

sobre rendimentos⁄remuneração de servidor em atividade. Não cabimento.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, 

não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. No mérito, melhor sorte assiste à recorrente.  O acórdão recorrido  está 

em dissonância do entendimento do STJ de que a isenção do  Imposto de Renda 

a portadores de moléstia grave (art. 6º, XIV, da  Lei 7.713⁄1988) restringe-se aos 

proventos de aposentadoria e  pensão, não alcançando rendimentos salariais 

percebidos pelos servidores em atividade.

3. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença.
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(REsp 1.835.324⁄MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda  Turma, julgado em 

3⁄10⁄2019, DJe 11⁄10⁄2019) (grifou-se) 

Tributário. Recurso ordinário em mandado de  segurança. Imposto de renda 

pessoa física. Isenção  pleiteada por servidor público em atividade portador  de 

moléstia grave (neoplasia maligna). Doença  sufi cientemente comprovada. Ato 

de aposentadoria ocorrente no curso da ação mandamental. Irrelevância. Pedido. 

Limites. Lei 7.713⁄88, art. 6º. Benefício reconhecido a partir da aposentadoria.

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por 

Marlene Jordão da Motta Armiliato contra ato da Procuradora-Geral de  Justiça 

do Estado do Paraná que indeferiu pedido de isenção de imposto  de renda 

requerido em razão da constatação de moléstia grave (neoplasia  maligna) 

por considerar a doença clinicamente controlada, conforme  laudo pericial. 

Informações da autoridade coatora alegando que: a) se o  exame pericial atesta 

não ser a impetrante portadora de neoplasia  maligna, não existe o alegado 

direito líquido e certo à isenção do imposto  de renda; e b) que não foram 

juntados documentos comprobatórios de  que a impetrante ainda possui a 

doença. Acórdão do TJPR denegou a segurança por entender que a pretendida 

isenção não alcança a  impetrante, pois o texto legal expressamente dirige-se 

aos proventos de  aposentadoria ou reforma, excluindo os servidores que se 

encontram em atividade. Petição da impetrante noticiando sua aposentadoria por 

tempo de serviço⁄contribuição. Recurso ordinário sustentando que os arts. 6º, XIV 

da Lei nº 7.713⁄88 e 47 da Lei nº 8.541⁄92 utilizam a conjunção aditiva “e”, de forma 

a abranger com a isenção tanto os proventos de aposentadoria⁄reforma como os 

rendimentos percebidos por portadores das doenças ali taxadas, uma vez que a 

ratio legis do benefício é o  custeio dos tratamentos médicos, terapêuticos e de 

controle da moléstia, não havendo distinção entre ativos e inativos. Contra-razões 

do Estado do  Paraná aduzindo que a isenção aplica-se somente aos proventos 

de aposentadoria ou reforma e que a doença deve estar comprovada por laudo 

pericial emitido por serviço médico ofi cial. Parecer do Ministério Público Federal 

pelo não-provimento do recurso devido à não-indicação do prazo de validade no 

laudo pericial, haja vista que tal requisito é pertinente, porquanto pode delimitar 

o período de isenção ou de renovação do exame para o gozo do benefício fi scal.

2. Merecem plena manutenção as assertivas lançadas pelo aresto recorrido ao 

consignar que a doença restou cabalmente comprovada e  sem constatação de 

cura, não havendo que se exigir que o laudo pericial tenha prazo fi xado acerca da 

remissão.

3. O pedido da impetrante, na ação mandamental, foi limitado 

ao  reconhecimento de isenção de imposto de renda ao período em que 

se encontrava em atividade laboral, retroagindo os efeitos da concessão ao mês de 

março do ano de 2003, época em que foi lavrado o primeiro laudo comprovando 
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a moléstia. Irrelevante, portanto, o fato informado, às fl s.  317⁄318, de que foi 

deferido o seu pedido de aposentadoria, com publicação no Diário da Justiça do 

Paraná em 16⁄08⁄2004, após prolatado o acórdão que denegou segurança.

4. O art. 6º da Lei 7.713⁄88 (com redação do art. 47 da Lei 8.541⁄92) preceitua 

que ficam isentos do imposto de renda pessoa física os  proventos de 

aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por  acidente em serviços, 

e os percebidos pelos portadores de moléstia  profi ssional, tuberculose ativa, 

alineação mental, esclerose múltipla,  neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 

paralisia irreversível e  incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose  anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da 

doença de Paget  (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome 

da imunodefi ciência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, 

mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

5. O texto legal expressamente se dirige aos proventos de  aposentadoria ou 

reforma, devendo ser restritiva a sua  interpretação. Como a recorrente solicitou 

o benefício de isenção  em época de atividade, não se enquadra na hipótese 

de incidência  da norma em comento, o que leva à confirmação de que a 

segurança merece ser denegada.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 19.597⁄PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 15⁄12⁄2005, DJ 

20⁄2⁄2006, p. 204) (grifou-se) 

Tributário. Imposto de renda. Demissão sem justa causa.  Restauração de 

vínculo trabalhista. Natureza  remuneratória das verbas. Incidência da exação. 

Artigo  6º, incisos V e XIV, da Lei n. 7.713⁄88. Aplicável à hipótese dos  autos. 

Pretendida análise de dispositivos constitucionais. Impossibilidade.

1. As verbas que o recorrente pretende ver elididas da incidência do imposto 

de renda são decorrentes da anulação de sua demissão, pela Justiça Trabalhista, 

que restaurou o vínculo trabalhista mantido com a  Caixa Econômica Federal, a 

partir da data da demissão, ocorrida em 21 de março de 1986, até 1º de junho de 

1987, data do ato de aposentadoria.

2. Não há se falar, nesse contexto, da pretensão apresentada pelo  recorrente de 

ver reconhecida a aplicação do artigo 6º da Lei n. 7.713⁄88 à hipótese em apreço, uma 

vez que tal norma isenta do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoa 

física  relativos aos proventos de aposentadoria, e pelos portadores de  moléstia 

profi ssional e alienação mental, dentre outros.

3. Correta, portanto, a conclusão esposada no acórdão recorrido no sentido de 

que os casos de isenção tributária previstos no artigo 6º, incisos V e XIV, da Lei n. 

7.713⁄88 não se aplicam à hipótese dos autos.
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4. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível 

na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada, 

pela Carta Magna, ao Supremo Tribunal Federal. Recurso especial conhecido em 

parte e improvido.

(REsp 750.018⁄AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda  Turma, julgado em 

10⁄10⁄2006, DJ 20⁄10⁄2006, p. 332) (grifou-se) 

Penso que esse posicionamento refl ete a interpretação mais adequada 

da  norma em debate, devendo ser fixado como precedente vinculante na 

sistemática do julgamento de recursos repetitivos.

Explico.

O art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713⁄1988 assim prescreve: 

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos  percebidos 

por pessoas físicas:

(...).

XIV –  os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por  acidente em 

serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla,  neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 

paralisia irreversível e  incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose  anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 

avançados da  doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por 

radiação,  síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão 

da  medicina especializada,  mesmo que a doença tenha sido contraída  depois da 

aposentadoria ou reforma;   (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (grifou-se)

  O comando legal isenta do imposto de renda alguns rendimentos 

que  elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos “proventos de 

aposentadoria  ou reforma motivada por acidente em serviço  e  os percebidos pelos 

portadores de moléstia profi ssional” (grifou-se).

A partícula “e”, acima negritada, é um dos pontos de cizânia 

na  interpretação do texto legal. Com efeito, houve uma alegação reiterada 

por vários dos amici curiae no sentido de que a conjunção “e” signifi caria que 

a isenção foi concedida para os aposentados  e  também para os portadores de 

doenças, estivessem eles em atividade ou não.

Tal interpretação não é a mais adequada, no entanto.

A partícula “e”, na verdade, significa que estão isentos os proventos 

de  aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço  e os 
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[proventos]  percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional. Ou seja, o 

legislador valeu-se do aditivo “e” para evitar a repetição do termo “os proventos”.

Não merece acolhida a argumentação tecida pela DPU no sentido de 

que a conjunção “e” referir-se-ia à expressão “rendimentos” contida no caput do 

art. 6º supratranscrito. Seria estranho que o legislador se valesse da partícula “e” 

no inciso XIV para fi ns de repetir uma expressão do distante  caput, e não do 

próprio inciso XIV.

Corrobora tal entendimento o fato de que o texto legal fala em 

“proventos  de aposentadoria ou reforma  motivada por acidente em serviço e os 

percebidos pelos portadores de moléstia profi ssional” e, após listar inúmeras moléstias, 

repete no fi nal “mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria 

ou reforma”. Isso indica de forma clara, e até mesmo repetitiva, que a intenção 

foi isentar os proventos recebidos pelos aposentados, e não pelos trabalhadores 

da ativa, que em nenhum momento foram mencionados.

Aliás, caso o argumento da DPU estivesse correto e o inciso XIV do 

art. 6º tivesse abrangência amplíssima, a abarcar todos os tipos de “renda” dos 

portadores de moléstia profi ssional, não haveria sentido na existência do inciso 

XXI, a seguir transcrito, que se dirige especifi camente aos “valores recebidos a 

título de pensão”: 

XXI -  os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário  desse 

rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto 

as decorrentes de moléstia profi ssional, com  base em conclusão da medicina 

especializada, mesmo que a doença  tenha sido contraída após a concessão da 

pensão. (Incluído pela Lei nº 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (grifou-se) 

Não é outra a conclusão a que se chega quando se lê o teor do art. 

111, inciso II, do Código Tributário Nacional: 

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...).

II - outorga de isenção; 

Logo, como reza o CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária 

deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender 

os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga 
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maior  justiça do ponto de vista social. Se a norma isentiva fala em proventos 

de aposentaria ou reforma, não pode ser interpretada de forma extensiva para 

abranger os  rendimentos decorrentes do trabalho. Nesse sentido, colaciono 

trecho do parecer do MPF: 

Em primeiro lugar, a invocação, pura e simples, dos fi ns sociais da lei parece 

incompatível com o Estado constitucional da modernidade, no qual as escolhas 

sociais se fazem por meio de regras de competência, de fontes do direito, e dos 

mecanismos da democracia parlamentar. Logo, o  juiz não pode substituir o 

legislador para implantar na lei o que lá gostaria de ver assegurado como sua ideia 

de fi m social adequado. Se o suposto objetivo comunitário nem sequer mereceu 

expressão na lei, não se pode substituir seu comando pela livre busca de objetivos 

sociais, assim tão soltos no ar. De resto, desconectado com a expressão legislativa, 

o fi m social referido não é mais do que cheque em branco, ao qual se pode opor 

outra ideia vaga de sentido contrário: os impostos fi nanciam as  despesas da 

sociedade, de modo que toda a lei impositiva atende a fi ns de relevância coletiva, 

como o fi nanciamento da segurança, saúde, ensino etc.

 Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. 

I  e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda 

para fi ns  tributários, abrangendo as expressões “renda” (inc. I) e “proventos” 

(inc. II). A expressão “renda” é o gênero que abrange os conceitos de “renda” em 

sentido estrito (“assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação 

de ambos”), e de “proventos de qualquer natureza” (“assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”).

O legislador, entretanto, pode estabelecer isenções específicas 

para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção 

se refi ra  ao termo “renda” no sentido mais amplo. O art. 6º, inciso XIV, é 

exemplo claro disso, ao valer-se da expressão restrita “proventos de aposentadoria 

ou reforma”, quando  poderia simplesmente usar os termos mais abrangentes 

“renda” ou “rendimentos”, caso pretendesse dar esse caráter mais amplo à norma 

isentiva.

Não merece acolhida a fundamentação utilizada no acórdão recorrido 

no sentido de que o legislador teria usado o termo “proventos” em decorrência 

do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei nº 7.713⁄1988, há 

cerca de 30 (trinta) anos, época em que as doenças elencadas, por sua gravidade, 

implicariam  sempre a passagem do trabalhador à inatividade. O acórdão 
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argumentou que a  evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a 

necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, 

porque pessoas acometidas  daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, 

graças ao progresso da Medicina.  Valho-me, no ponto, da argumentação 

expendida pelo MPF, no seguinte trecho do seu parecer: 

Cuida-se de argumento histórico, que, entretanto, não resiste a exame  mais 

apurado. A tese histórica perde sentido, ao se recordar que a  isenção do art. 

6°, xiv, da Lei 7.713⁄1988 foi objeto de duas alterações  legislativas específi cas, 

para não falar das que modifi caram outros  dispositivos da lei, mas mantiveram 

o interpretado. Como todas  preservaram o conceito estrito de proventos, a 

demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência 

do benefício. Isso  ocorreu com a redação modificada do inc. xiv pelas Leis 

8.541⁄1992 e 11.052⁄2004. 

Portanto, a interpretação dos arts. 43, inc. I e II, e 111, inc. II, do 

Código  Tributário Nacional e do art. 6°, inc. XIV e XXI da Lei nº 7.713⁄88 

conduz à conclusão de que a isenção de imposto de renda referida nesse último 

diploma legal não abrange os rendimentos de portador de moléstia grave que 

esteja em atividade laboral. É nesse sentido que se encaminha a pacifi cação da 

temática.

 4. Tese jurídica fi rmada (art. 104-A, inc. III, do RISTJ):

  Para efeito de cumprimento do requisito legal e regimental, fi rma-se 

a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV 

do artigo 6º da Lei nº 7.713⁄1988 (seja na redação da Lei nº 11.052⁄2004 ou nas 

versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no 

exercício de atividade laboral.”.

 5. Solução dada ao caso concreto (art. 104-A, inc. IV, do RISTJ):

  Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento, 

nos termos da fundamentação.

Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 e 

art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

É como voto. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

104

VOTO VENCIDO 

O Sr. Ministro Sérgio Kukina:  Sr. Presidente, efetivamente,  principio 

louvando todas as sustentações, todos os senhores causídicos, a douta advogada 

que se pronunciou, todas as sustentações muito enriquecedoras. Também louvo 

o voto do eminente Ministro Relator, que explicita, com riqueza de detalhes, 

primeiramente, a pertinência de que o STJ se pronuncie  sobre o assunto em 

sede repetitiva.

É um tema em que se discute a força da literalidade da regra, no caso, o 

inciso XIV, também o inciso XXI, mencionado pelo Ministro Og, ambos do art. 

6º da Lei nº 7.713.

Estão em discussão a força da literalidade desse dispositivo e, de outro 

lado, uma interpretação alternativa que se pudesse extrair desse regramento, mas 

a partir de um horizonte que deva se ancorar, deva buscar alicerces para além do 

âmbito, como eu disse, da pura literalidade.

Esse tema é muito relevante, todos assim o reconhecem. Já tivemos 

oportunidade, na Primeira Turma, junto com V. Exa., o Ministro Napoleão, a 

Ministra Regina e também o Ministro  Gurgel de Faria, de expender nossas 

posições sobre o assunto.

Na ocasião, quando esse tema veio a debate no Colegiado, fi quei vencido 

ao lado do Sr. Ministro Napoleão, como eu disse, nada obstante a literalidade, a 

partir da qual, em princípio, não se poderia extrair uma consequência diferente, 

mas nessa perspectiva de não se interpretar uma regra por ela mesma, só com 

base em seu mesmo conteúdo, e, sim, buscar um fundamento que extrapole 

os limites da regra individualizada, objetivamente individualizada.

Compreendi na ocasião, tanto quanto o Ministro Napoleão, que a razão 

de ser do  regramento se radica no reconhecimento de que portadores das 

enfermidades descritas nesse  regramento, nessa norma, deveriam, por razões 

naturais, ser alvo de tratamento distinguido, um  tratamento diferenciado por 

parte do legislador.

Quis o legislador, por meio dessa lei de 1988, contemplar, num primeiro 

momento, a categoria dos aposentados, reformados, enfi m, mas a partir de uma 

situação de natureza orgânica que  estará presente, mesmo em relação àquelas 

pessoas que ainda não tenham alcançado a inatividade,  mesmo em relação 



Jurisprudência da PRIMEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 47-132, Abril/Junho 2020 105

aos servidores que não tenham alcançado a inatividade. Disso resulta, a meu 

sentir,  uma falta de razoabilidade nesse tratamento anti-isonômico que se 

conferiu à consequência tributária, que se conferiu a essa isenção posta pela Lei 

nº 7.713.

Reconheço que há, com a mesma intensidade, uma situação igual em 

relação aos que  estão na ativa, mas, por alguma razão fiscal, atuarial, etc., 

entendo que vou benefi ciar apenas os jubilados. Quem sabe se levou em estima 

a questão de se tratar também, senão todos, de boa parte de pessoas idosas que 

mereceriam uma atenção redobrada.

Tanto quanto o Ministro Napoleão, parti da compreensão de que esse grupo 

de pessoas,  de servidores já aposentados, terá os mesmos encargos adicionais 

para fazer frente, para debelar ou, pelo menos, minimizar as consequências de 

suas moléstias e terão os mesmos encargos que tem aquele que se encontra em 

regime de atividade.

Partindo dessa premissa de que a ratio da regra é um dado objetivo, uma 

defi ciência orgânica, uma defi ciência clínica da pessoa, e tendo em mira que essa 

defi ciência estará presente também naquele grupo dos que estão em atividade, 

a partir dessa constatação objetiva, invoco aqui os favores da regra da igualdade 

no sentido de se conferir, mediante isonomia, um tratamento similar. Invocando 

essa regra da igualdade, permito-me extrair do inciso XIV desse art. 6º a exegese 

de que também essa isenção deva favorecer os que se acham em atividade.

Portanto, Sr. Presidente, peço licença, respeitando o voto belíssimo e 

tecnicamente  incensurável do Ministro Og Fernandes e os votos dos que o 

acompanharam, mas aqui faço coro com o Ministro Napoleão para entender por 

uma interpretação ampliativa e mais abrangente em ordem a benefi ciar – essa 

isenção – também os servidores que se encontram na atividade.

O recurso é da Fazenda Nacional, e meu voto vai, portanto, pelo 

desprovimento deste  recurso e também do seguinte – o item 2 é da mesma 

forma, por igual. A recorrente é a Fazenda Pública.

Então, pronuncio-me pelo desprovimento de ambos os recursos na 

perspectiva de que deveria a isenção discutida abranger também os portadores 

das moléstias indicadas no inciso XIV do  art. 6º, aqueles servidores que se 

encontram na ativa.

Portanto, acompanho respeitosamente a divergência, Sr. Presidente. 
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VOTO VENCIDO

Ementa: Direito constitucional. Humanitário. Tributário. Isenção do 

IRPF do portador de moléstia grave, que permanece em  atividade 

laboral.  Asseguramento do direito. Interpretação de  regra 

infraconstitucional que não pode ter a efi cácia de cortar a plena efetividade 

do direito fundamental à saúde, garantido na carta magna. Solução judicial 

prestigiadora da  interpretação da lei conforme a constituição,  sem 

a necessidade de declaração de sua inconstitucionalidade. Recurso especial 

da PFN a que se nega provimento. 

1. O poderoso desafio de se assegurar a supremacia dos 

Direitos Humanos e Fundamentais, nas relações jurídicas submetidas 

ao exame judicial – neste caso, o direito fundamental à saúde – reside, 

inicialmente, na exata compreensão dos seus conteúdos imediatos de 

justiça, já que eles (os Direitos Humanos e Fundamentais), em geral,  

não se acham expressos em regras positivadas e, quando estão, não se 

revelam à simples leitura do respectivo texto regrador. Esses direitos 

(os Direitos Humanos e Fundamentais) pertinem,  sempre, a uma 

questão de justiça, isto é, uma questão de princípio, que envolve aspectos 

que, necessariamente, vão muito além das prescrições das regras escritas.

2. Toda questão de pr incípio é, essencialmente, 

uma  questão  difícil, porque põe em causa (i) a realização da justiça 

do caso concreto, em oposição a uma regra estatal escrita e afrontosa 

de algum direito fundamental, ou (ii) revela uma omissão legislativa 

(vácuo) igualmente vulnerador de qualquer garantia. E é, também, uma 

questão multissecular, que remonta ao  episódio de Antígona, que 

Sófocles nos narrou com cores tão vivas e impressionantes, que ainda 

permanecem atuais. Ela, Antígona, desafi ou um decreto de Creonte, 

mitológico rei de Tebas, e enfrentou a morte cruel, mas deu sepultura 

digna ao seu irmão Polínices, coisa que o tirano expressamente proibira.

3. O  princípio justiça  não resta atendido pela decisão 

judicial  quando apenas se faz a narrativa do quadro de regras e se 

anuncia a sua  consequência predeterminada. O princípio justiça 

exige o  empenho constante e perdurável de alcançar o resultado que vai 

além da sanção por violação de  regras. O empenho pela justiça traz a 

proximidade dos homens e das suas angústias, das suas coisas e das 
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suas esperanças, transforma os adversários em aliados e os homens comuns 

em julgadores dos seus semelhantes.

4. O discurso legal não revela, de logo, a  fundamentalidade 

do  direito que lhe é subjacente,  o qual somente se mostrará depois 

de realizado o  esforço hermenêutico de sua complexa estrutura. 

No trabalho interpretativo e  compreensivo desses direitos pesam, 

sobremodo, (i) a fi nalidade da regra, (ii) a  sua teleologia essencial, 

(iii) a sua base empírica, ética e política e, ainda, (iv) as possibilidades 

que a argumentação jurídica poderá insinuar ou abrir, na mente 

do  julgador. São esses elementos que dão à regra jurídica a sua 

defi nitiva conformação. E são também esses mesmos elementos que 

sustentam a decisão judicial que se elabora a partir daquela regra legal 

ou positivada pelo poder do Estado.

5. É nesse cenário que emerge a ideia de que as leis 

sejam interpretadas de modo a se atender à sua fi nalidade de realizar 

a justiça,  vendo-se nela a força normativa do  pensamento jurídico 

compactado e, portanto, apto e capaz de ser desdobrado em múltiplas, 

surpreendentes e variadas avaliações judiciais, seguindo-se sempre o 

seu espírito, de onde provém a sua autoridade.

6. A interpretação judicial das leis envolve em nova 

hermenêutica a  aplicação das regras legais e dos atos normativos 

infraconstitucionais,  em cotejo  com o conteúdo das disposições, das 

diretrizes, da ideologia e da vontade da Constituição. Em outros termos, 

trata de problema do qual não está ausente a questão moral da plena 

efetividade dos ditames da Carta Magna,  sobretudo a  efetividade 

dos seus macro-princípios, quer os expressos, quer os inclusos, e 

até, muito principalmente, estes, que tem de ser descobertos e intuídos 

pela sensibilidade dos julgadores.

7. Quer isso dizer que, na função de interpretar de 

forma sistemática a legislação vigente para solucionar o litígio jurídico 

que lhe é submetido, o julgador deve considerar não só a regra escrita e 

previamente  estabelecida pela autoridade regradora,  que, vale lembrar, 

é abstrata e geral,  mas avaliar os princípios, os valores jurídicos, a 

fi nalidade da regra e a situação história, ética e política que levaram 

à sua edição, a fi m de encontrar  a solução  de justiça que se procura e 

realmente se deseja.
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8. Dest’arte, embora na aplicação da Legislação Tributária, o 

CTN estabeleça, em seu art. 111, que o intérprete deve orientar-se pela 

literalidade da norma que disponha sobre outorga de isenção, não é possível 

admitir que prevaleça o pensamento redutor da justiça à lei escrita e 

ao seu cumprimento fi el ou literal, vedando ao intérprete do Direito 

qualquer margem de  discricionariedade ou mesmo elasticidade na 

aplicação do conteúdo da regra escrita. Isso impediria a evolução do 

pensamento judicial, obstaria que o benefício isencional fosse aplicado 

a casos semelhantes, ainda que não absolutamente  idênticos,  o que 

afrontaria os princípios, as garantias e os direitos fundamentais, em especial 

o da isonomia e da dignidade da pessoa humana, que devem reger todo o 

ordenamento jurídico, inclusive o tributário.

9. Na hipótese dos autos, cinge-se à controvérsia a defi nir se 

a isenção do Imposto de Renda, conferida aos portadores de doença 

grave arroladas no art. 6o, XIV da Lei 7.713⁄1988, restringe-se apenas 

aos proventos de aposentadoria, ou pode ser elastecida para alcançar 

a remuneração  percebida por contribuinte que está em atividade 

laborativa,  mesmo estando  acometido por insidiosa e cruel neoplasia 

maligna.

10. O referido art. 6o., XIV da Lei 7.713⁄1988 se refere a 

enunciado  regrador com conteúdo material tributário, o qual  tutela 

a saúde da pessoa acometida de moléstia grave, tendo a isenção legislada 

a fi nalidade de amparo  indireto do cidadão pelo Ente Estatal, de 

forma a possibilitar à pessoa, por meio de isenção no IRPF, melhores 

condições fi nanceiras para custear seu sempre  custoso tratamento, com o 

intuito de preservar a sua saúde. Esse objetivo (preservação da saúde, 

por meio das terapias adequadas) deve ser maximizado, pelo julgador, 

na elaboração de sua decisão do caso concreto, já que a saúde não pode 

ser dada por sentença.

11. A indagação exsurge porque a norma que desonera a 

carga tributária do indivíduo diagnosticado com moléstia grave dispõe 

sobre proventos da inatividade, o que, numa compreensão  puramente 

gramatical,  exclui aquele  enfermo que permanece na atividade, 

mesmo que já possua todos requisitos para passar para aposentadoria 

por invalidez. Parece notório ou fruto da intuição  natural afi rmar 

que a finalidade primordial da regra de exclusão tributária 
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foi  justamente  propiciar meios que atenuem o sacrifício das pessoas 

acometidas  de doença grave,  ao assegurar-lhes mais recursos para 

tratamento médico e  curativo,  dando efetividade ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e do direito à saúde – ou à sua busca – na 

defesa do postulado maior da proteção e  da valorização da própria 

vida humana.

12. Dentro desse escopo,  também o princípio da 

isonomia  tributária  (art. 150, II da CF⁄1988), o qual proíbe  a 

instituição de tratamento  desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente,  bem como  qualquer distinção em razão de 

ocupação profi ssional ou função  por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, deve prevalecer 

sobre as regras legais da  inviável e mesmo perversa interpretação 

literal, a fi m de que o contribuinte, no gozo da sua atividade laboral, 

possa benefi ciar-se da isenção requerida.

13. Partindo das razões que levaram o legislador a entender que 

os  inativos portadores de doenças graves mereciam um tratamento 

fi scal privilegiado, com a intenção de não sacrifi car demasiadamente os 

seus proventos, causa estranheza a adoção de uma interpretação literal 

para suprimir a isenção legal daqueles indivíduos que estão submetidos 

à mesma enfermidade, enfrentando as  mesmas adversidades e 

com elevados gastos efetivados com consultas médicas,  terapias e 

medicamentos, pela simples e mera condição de que ainda se encontrarem 

em atividade.

14. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp. 192.531⁄RS, da relatoria do eminente Ministro João Otávio de 

Noronha, DJ 16.5.2005, fi rmou o entendimento de que a interpretação 

literal, prevista no art. 111, III do CTN, não exclui a incidência dos demais 

elementos utilizados na interpretação jurídica, uma vez que não pode levar 

o Juízo à absurda  conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de 

apreciar e aplicar as  normas de Direito, de valer-se de uma equilibrada 

ponderação dos elementos  lógico-sistemático, histórico e f inalístico ou 

teleológico, os quais integram a moderna metodologia de interpretação das 

normas jurídicas (REsp. 192.531⁄RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

DJ 16.5.2005).
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15. O   art. 111, III do CTN é o de que a legislação vigente 

seja interpretada de forma sistemática,  e não de modo a impedir que 

o Juiz promova o  encontro da justiça, no caso concreto. Aliás, não 

se pode olvidar a refl exão do  Magistrado americano BENJAMIM 

CARDOZO (1870-1938), ao afi rmar que é a  busca incessante da 

justiça é o que nos faz julgadores e não a aplicação servil da  lei. 

Esse seu pensamento é propício à justa interpretação em todas as 

áreas de  Direito, em que a busca da justiça é o único paradigma 

interpretativo que pode ser aceito.

16. Mister consignar – aliás, numa observação cheia de positivismo 

legalista – que o Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais, 

pelos quais se exige a adoção de medidas que progressivamente assegurem 

a efetividade de direitos econômicos e sociais.  Ademais, o Brasil 

incorporou ao seu ordenamento jurídico a Convenção de Nova Iorque 

(Decreto 6.949⁄2009), conferindo-lhe, assim nível constitucional, 

que  expressamente estabelece em seu art. 18 que  os Estados Partes 

reconhecerão  os direitos das pessoas com def iciência em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, indo mais além em seu art. 28, item 

2, ao assegurar o acesso de pessoas com defi ciência à assistência do Estado em 

relação a seus gastos ocasionados pela defi ciência. Nesse caso, o portador 

de moléstia grave deve ser equiparado ao defi ciente físico e mental, 

já que ambos necessitam de cuidados especiais diante da debilidade 

acentuada da saúde.

17. Não há, portanto, com a devida licença,  justif icativa 

plausível  para discriminar o contribuinte, que na ativa permanece, 

daquel´outros  aposentados, já que a ratio legis do favor fi scal é a 

atenuar as difi culdades enfrentadas por portadores de doenças graves. 

Logo, a interpretação literal desse dispositivo que conferiu a isenção 

fi scal descompromissada com a  realidade sócio-jurídica, não deve 

ser de modo algum prestigiada. Ou seja, o Juiz há de considerar as 

mudanças sociais ocorridas desde a época da edição da regra isentiva, 

que, no caso, ocorreu há mais de 30 anos,  quando o  acometimento 

de doenças graves tinha como uma das consequências  naturais e mesmo 

obrigatórias a aposentadoria por invalidez.

18. Não se pode admitir que a interpretação judicial conduza 

ao  absurdo de se impor a transposição para a inatividade daquele 
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contribuinte portador de patologia relevante, mas que possui condições 

para prosseguir na atividade laborativa, apenas para que possa usufruir 

dessa isenção fi scal. Não se deve desprezar as repercussões positivas que 

a manutenção do vínculo empregatício apresenta m favor da pessoa 

enferma de câncer. Aliás, a moderna medicina curativa assegura que 

a terapia laboral tem o efeito benéfi co de prolongar a vida do paciente 

canceroso e elevar-lhe o nível qualitativo; esse objetivo deve prevalecer 

sobre outros, na avaliação judicial ponderada sobre o valor dos bens 

juridicamente protegidos. 

19. Sob esse prisma, na hipótese dos autos, sendo inconteste que 

o  contribuinte foi diagnosticado como portador de doença grave, a 

interpretação que mais se revela compatível com os princípios constitucionais 

e que mais se aproxima da almejada justiça social e da efetividade devida 

aos postulados  dos Direitos Humanos e Fundamentais, que o caso exige, 

é aquela que lhe  garante a isenção do IRPF, ainda que permaneça em 

atividade.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 1. É uma obviedade dizer 

que  o Direito não se esgota nas leis escritas  ou  que  as leis escritas não dão conta 

da experiência jurídica.  Esta observação já a fi zera o  Professor LOURIVAL 

VILANOVA (1915-2001), apontando que a análise do quadro de regras revela, 

de imediato, que  o sistema positivo é manifestamente insufi ciente para dar conta 

da experiência jurídica (As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. 

São Paulo: RT, 1977, p. 63).

2. Essa pertinente observação do Professor VILANOVA antecipou 

a urgência da adoção de  outras fontes da normatividade jurídica, prenunciando 

ou intuindo a era da efi cácia dos princípios jurídicos. Na verdade, se as proposições 

e os enunciados  garantísticos do  macrossistema jurídico  não encontrarem 

juristas e juízes  determinados à  sua concretização ou realização,  por meio das 

plúrimas estratégias hermenêuticas  ultrapassantes do  sistema positivo,  então 

se levará muito tempo para as garantias  processuais descerem das  altitudes 

metafísicas do pensamento abstrato  e habitarem  o  empirismo naturalístico das 

relações humanas.

3. A interpretação judicial das regras positivas, inclusive e, sobretudo, as de 

estatura constitucional,  deve priorizar a extração da máxima efetividade de 

suas dicções, sob pena de se converter em instrumento da desefi cacização do 
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Direito,  como já  denunciava o jurista alemão RUDOLPF VON IHERING 

(1818-1892). Em famoso livro (aliás, pouco lido pelos juristas atuais) observou 

o esquecido jusfi lósofo que  o Direito só existe no  processo de sua realização; se 

não passa à realidade, o que existe apenas nas leis e sobre o  papel não é mais do 

que o simulacro ou um fantasma do direito, não é mais do que meras  palavras  (O 

Espírito do Direito Romano).  Isso que dizer que, se o Juiz não assegurar 

a efi cácia das concepções jurídicas, tudo a que o Direito serve e as promessas que 

formula resultarão inócuas e inúteis.

4. A segunda categoria dos problemas da efetivação dos Direitos Humanos 

e Fundamentais pertence à formação intelectual e jurídica dos juristas e 

dos julgadores, tradicionalmente esmerada em hipervalorizar as leis escritas e ter 

por elas uma reverência mística que beira a religiosidade. Essa conduta cognitiva 

leva à percepção do Direito a partir dos enunciados das regras positivas – e não 

dos fatos subjacentes – o que oculta deles próprios (dos juristas e dos julgadores) 

os reais conteúdos das relações que constituem o objeto de sua ciência. 

5. Não é raro que um juiz expresse discordância com a solução que a 

lei  prevê para uma questão de direito a ele submetida e, mesmo assim, a 

aplique ao confl ito concreto que examina, dizendo aguardar uma futura mudança 

favorável da regra agora  existente, para somente então adotar a solução judicial 

que já lhe parece justa. E, enquanto essa bendita mudança não é implementada 

pelo indefectível legislador,  as soluções dos inúmeros casos judiciais críticos 

atuais continuarão regidos pela disposição legal vigente, apesar de claramente 

injusta, inadequada ou desproporcional, como o próprio juiz o reconhece.

6. Alguns julgadores experientes, muitas vezes sob a alegação de difi culdade 

juscognitiva, ora em face da inexistência de lei autorizativa, ora em face da existência 

de lei com mensagem oposta à justiça, se esquivam de solucionar uma questão de 

direito fundamental com base nesse princípio jurídico que, no entanto, aceita 

como o mais  ajustado ao caso concreto examinado. Essa é uma conduta 

judicante muito comum e que se ampara em vasta e tradicional jurisprudência, 

formada muitas vezes em décadas e décadas atrás, mas que sobrevivem nos dias 

de hoje como preciosidades intocáveis, elaborações intelectuais que merecem 

repetição fi el. Sem dúvida alguma, essas elaborações foram e ajustadas à época 

em que emergiram e foram certamente, talvez até  representativas de avanços 

relevantes que, no entanto, não pararam nelas, pois continuaram.
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7. A recusa em decidir uma questão jurídica com base em algum princípio 

fundamental poderá ser explicada pelo  temor reverencial  devido ao legalismo, 

como dito. Ou por outro temor, como o que assalta o julgador de ser criticado 

pela cúpula judicial, por adotar uma solução justa, mas contra expressa disposição 

de lei. Nesse caso, o juiz se vê na contingência de aplicar uma solução que não foi 

gerada no ambiente judicial e, além disso, contendo uma regra que lhe repugna 

a consciência.

8. O jurista argentino Professor EDGARDO FERNÁNDEZ SABATÉ 

diz que, diante de uma regra injusta, o juiz só tem duas alternativas e, portanto, 

deverá seguir uma ou outra. Ele somente poderá (i) afastar-se da lei, em favor 

da justiça, ou  (ii)  afastar-se  da justiça em favor da lei. Não há, portanto, à sua 

disposição, a  cômoda alternativa da  ressalva,  que exprime a sua discordância 

moral, mas a consagra, revela o dissenso jurídico, mas cala, expõe a injustiça, mas 

segue a ordem. O julgamento de um caso judicial representa, frequentemente, 

para quem pede a tutela jurídica, a coisa mais importante de sua vida e pode, em 

muitos casos, signifi car a própria dignidade humana do postulante.

9. A exclusão da justiça das reflexões dos julgadores, reforçada 

pela disposição de cumprir a lei nem que o mundo pereça, leva a jurisdição judicial 

a esvaziar-se por completo dos Direitos Humanos e Fundamentais, colapsando 

totalmente o seu sentido, ou seja, conduzindo a jurisdição a despir-se totalmente 

de sua dignidade. Passa-se o falso por verdadeiro, o injusto por justo, o errado 

por certo. Dá-se prevalência à ordem, em detrimento da justiça,  sobrepõe-se 

a ética da função à ética da responsabilidade, sugere-se que ser autoritário é 

preferível a ser acessível. Fechar-se numa casamata de indiferença é mais seguro 

do que enfrentar a vida  e tomar ciência que muitas injustiças  poderiam ter 

sido mitigadas ou até mesmo evitadas se no julgador houvesse a vontade de 

realizar esse intento.

10.  O jurista português Professor ANTÔNIO CASTANHEIRA 

NEVES  leciona, sobre esse ponto, que a realização concreta do Direito não 

se confunde com a mera  aplicação de normas pressupostas, embora possa ter 

nessas normas os seus imediatos  critérios (Metodologia Jurídica: Problemas 

Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 17).  Como o escritor põe em 

justo ressalto, essa atitude  iludia o problema, porquanto, sem  considerar a sua 

específ ica problematicidade jurídico-concreta, o que verdadeiramente fazia  era 

converter um postulado político (só a lei pode criar direito, a decisão judicial não 

deve criar direito, mas deve limitar-se a aplicá-lo) num prescrito esquema metódico 
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(a aplicação  do direito é lógico-subsuntiva ou actua um modelo de dedutividade 

próprio do estritamente lógico), ocultando assim o problema jurídico desta concreta 

aplicação sob um seu pretendido (e aproblemático) modelo lógico (p. 28).

11.  É uma verdade muito óbvia –  assim escreve o jurista escocês 

Professor  DONALD NEIL MACCORMICK (1941-2009)  – que nem todas 

as normas jurídicas, nem mesmo todas as normas legisladas em forma verbal escrita, 

podem sempre dar uma resposta clara a cada questão prática que surja. Quase qualquer 

norma pode se provar ambígua ou obscura em relação a algum contexto questionado ou 

questionável de litígio. Como as normas são formuladas em linguagem, apresentam, 

como H. L. A. HART salientou, uma trama aberta e são vagas pelo menos no que diz 

respeito a certos contextos (Argumentação Jurídica e Teoria do Direito. Tradução 

de Waldéa Barcellos. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 83).

12. Não há lei – proclama a jurista Professora MARIA HELENA DINIZ 

–  que  não contenha uma fi nalidade social imediata. O intérprete-aplicador poderá 

aplicar a norma a  hipóteses fáticas não contempladas pela letra da lei, mas nela 

incluídas, por atender a seus fi ns. Consequentemente, fácil será perceber que o comando 

legal não deverá ser  interpretado fora do meio social presente; imprescindível será 

adaptá-lo às necessidades sociais existentes no momento de sua aplicação. Essa diversa 

apreciação e projeção no meio social, em razão da ação do tempo, não estão a adulterar 

a lei, que continua a mesma (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

Interpretada).

13. Esse obstáculo do legalismo é muito difícil de ser vencido, porque está 

enraizado na ideologia dos juristas e dos julgadores, fazendo parte de sua 

mundivivência e de sua própria visão das coisas do Direito e da cultura. Mas, 

esses temores dos juízes precisam ser erradicados de suas condutas. Para isso eles 

dispõem de um leque de garantias e predicamentos, que os resguardam contra 

increpações fortuitas ou maliciosas. O Professor STEPHEN GUEST chama 

a atenção para esse superior aspecto dos princípios  jurídicos, ao enunciar que 

quando se faz algo por uma questão de princípio, queremos dizer que deveríamos 

agir quaisquer que sejam as consequências, porque imparcialidade, ou justiça, ou 

alguma forma de moralidade está envolvida (Ronald Dworkin. Tradução de Luís 

Carlos Borges. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 63).

14. No entanto, a responsabilidade pelo julgamento é somente do julgador e 

ele não a pode dividir ou partilhar com ninguém. Usar o  escudo da lei  para 

se  proteger e praticar uma  injustiça oportunamente identifi cada, qual a que ele 

próprio detectou no enunciado da regra a aplicar,  é o mesmo que fugir o juiz de 
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sua responsabilidade decisória, sem que logre imputá-la ao legislador. Ele, o juiz, 

nesse caso, é o causador direto da injustiça, por deliberação de sua vontade, e não 

lhe assiste a escusa de culpar o  legislador. Em resumo, o julgador só comete uma 

injustiça, depois de identifi cada, se não estiver moralmente determinado a evitá-

la.

15.  O Professor JUAREZ DE FREITAS frisa ser necessário 

estabelecer  paradigmas transnormativos,  para vencer a exiguidade das regras 

positivas,  quando  contrapostas às exigências da justiça.  Para ele, o  problema 

da injustiça das leis torna-se, não  raro, central, mormente quando é imenso o 

contraste entre os valores do ordenamento jurídico positivo e o sentimento de justiça 

preponderante na sociedade, a qual é – ou deveria  ser – epistemologicamente, a 

fonte jurídica por excelência. Em semelhante contexto, o jurista tem de dar oportuna 

resposta no campo específi co da hermenêutica e da aplicação do  Direito, diante do 

falacioso confl ito armado entre a sua condição de servidor do jurídico e de seguidor da 

moral  (A Substancial Inconstitucionalidade da Lei Injusta. Petrópolis: Vozes, 

1989, p. 13).

16. E o autor conclui dizendo que cabe ao jurista, neste caso, alicerçando sua 

postura nos princípios gerais do Direito, opor-se à lei que, por iníqua, contrarie 

tais  princípios, os quais garantem a juridicidade ético-política do próprio sistema. 

Tal deve fazê-lo, dialeticamente, em nome do Direito, sem ter-se equivocadamente, 

de perguntar se os  opositores à lei são muitos ou poucos. A pergunta a ser feita pelo 

aplicador deve ser outra: se aplicada ou universalizada, tal qual a lei sub examine, 

contraria ou não os princípios gerais de  justiça, que se encontram à base do sistema 

jurídico legítimo. Deste modo, compreendendo-se o ponto de fusão transdogmático da 

hermenêutica fi losófi ca com a dialética, enquanto crítica de ideologias, tais princípios, 

ao serem analisados, não devem  dispensar a temida presença da subjetividade 

do julgador, sobretudo quando se lembra que,  na boa dialética, o objetivismo e o 

subjetivismo se constituem mutuamente (op. cit., p. 14).

17. É generalizada, entre os juristas e juízes de formação não autoritária, 

a  aceitação de que  todas as leis escritas devem ser interpretadas,  na atividade 

normal de  sua incidência, na formação judicial das soluções das questões 

jurídicas. Apesar de  todos  concordarem com essa proposição,  poucos  são os 

que a praticam. A maioria prefere o  monismo legalista,  tratando o processo 

de interpretação jurídica  como uma escada de um único degrau. O que se extrai, 

em primeiro lugar, dessa geral aceitação é que se reconhece  que elas (as leis 

escritas) não trazem em si mesmas as respostas àquelas questões  jurídicas 
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judicializadas, podendo-se afi rmar, sem demasia, ser inevitável que os seus conteúdos 

jurídicos comportem interpretações diferentes.

18. E isso decorre do fato inegável que as palavras que os homens usam para 

se comunicar possuem signifi cados variados, dependendo do tempo, do lugar e 

do contexto em que são empregadas. Um célebre ministro da Suprema Corte 

americana,  OLIVER WENDELL HOLMES JR. (1841-1935), dizia que  a 

palavra não é um cristal, transparente e imodifi cável; ela é a pele de um pensamento 

vivo e pode variar enormemente  de cor e conteúdo, conforme as circunstâncias e o 

tempo em que é usada.

19.  O que se pode concluir dessa advertência é que interpretação 

judicial das leis escritas deverá acrescer-lhes ou subtrair-lhes algo, já que, se assim 

não for, não se  terá feito interpretação alguma, senão somente a sua aplicação 

literal, a partir da simples  leitura dos seus próprios termos. A interpretação 

judicial  deve conter as impressões  digitais – ou as impressões intelectuais 

e interpretativas do julgador.  Nesse sentido,  somente haverá interpretação 

quando alguma alteração for introduzida na compreensão do texto legal original 

examinado. E essa alteração tem por guia a sua utilidade, de sorte que o texto 

da lei seja entendido mais pelo seu intuito, do que pela sua expressão, mais pelo 

seu espírito, do que pela sua letra, para usar a feliz metáfora do Apóstolo PAULO 

(5-67), sempre repetida e escassamente seguida.

20.  Porém, quanto a essa proposição, há o antigo, mas atual,  temor 

dos  juristas positivistas  que a interpretação das leis possa,  no seu limite,  gerar 

uma solução  judicial de tal ousadia, que o reverenciado  comando da lei 

escrita  seja  secundarizado ou  posto, progressivamente, em plano marginal nas 

decisões dos juízes. E esse efeito  afrontaria  ou alteraria  o comando da regra, 

importando em reconhecer ao intérprete⁄julgador uma  função estratégica 

inovadora. Isso reduzirá o  poder regrador legislativo,  que tem a seu favor 

o persistente mito da separação de poderes e o monopólio da produção das regras.

21.  Foi esse entranhado  e justifi cado  temor que conduziu, no passado, 

à proibição da interpretação da lei e essa interdição aderiu à mente e ao intelecto 

dos juristas e dos juízes, com a força e a autoridade metodológica de algo eterno 

e imutável. A aplicação fi el da lei escrita, por meio do raciocínio subsuntivo, foi, 

então, o perfeito resumo da atividade dos juízes  e não se registravam, da parte 

deles, resistências relevantes a essa orientação.

22. É mais do que evidente que reduzir a atividade de julgar à 

aplicação automática das leis escritas importa na exacerbação do legalismo. Mas 
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foi esse fenômeno que causou a inanição do pensamento judicial criador. E isso 

ocorreu no tempo em que os  juristas mais acatados, tanto os doutrinadores, 

como os professores e os julgadores, na aguda observação do pensador alemão 

Professor KARL ENGISCH (1899-1990), deram o seu apoio à opinião de que 

deveria ser possível estabelecer uma clareza e segurança jurídicas absolutas, através de 

normas rigorosamente elaboradas, e especialmente garantir uma absoluta univocidade a 

todas as decisões judiciais e todos os atos administrativos (Introdução ao Pensamento 

Jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. Lisboa: Gulbenkian, 1965, p. 170). 

Essas palavras foram escritas em obra editada há mais de meio século.

23. Embora devam ser mantidas fora de dúvida as justas intenções teóricas 

dos defensores iniciais dessa ideia de adstrição dos julgamentos judiciais 

às  prescrições das leis escritas, no intuito de  evitar a tirania do subjetivismo 

dos juízes,  não se  pode dizer que tal teoria passe no teste da efetividade.  E 

a sua reprovação se situa na  constatação que as leis se afastam dos padrões 

da desejável justiça, com imediata repercussão na formação dos juízos judiciais, 

o que é mostra, aliás, inevitável, já que estes são refl exos das regras positivadas.

24. A evolução do pensamento jurídico positivista – é ainda do 

Professor  KARL ENGISCH esta pertinente observação – levou o modelo 

judicial correspondente a  estabelecer  insustentáveis proibições de interpretar a 

lei,  conduzindo até à exclusão da  possibilidade de graduação das penas, por 

exemplo, o que fazia do Juiz um escravo da lei, como era hábito se repetir.

25. Esse verdadeiro artificialismo foi percebido com precisão pelo 

jurista  russo VLADÍMIR TUMÂNOV (1926-2011), que o expressou 

assinalando que  o erro do  positivismo não consistia em sublinhar a importância 

do método formal e lógico na esfera da Ciência do Direito, mas em hipertrofi ar esse 

método, levado para além dos limites da sua  aplicabilidade real e, por isso mesmo, 

transformado em método dogmático e formal. O  potencial da Ciência Jurídica foi 

colocado nas dependência dos métodos formais e lógicos, sem ter em conta o fato de que o 

resultado da sua aplicação depende do grau de compreensão dialética do mecanismo de 

condicionamento social do Direito e da sua ação, no sentido social das suas instituições 

e princípios fundamentais  (O Pensamento Jurídico  Burguês Contemporâneo. 

Tradução de Palmeiro Gonçalves. Lisboa: Caminho, 1985, p. 143).

26. Como sublinhou o aludido Professor ENGISCH, o fl uir da vida leva 

atrás de si o Direito, indicando que a evolução jurídica não se opera, apenas, pela 

via da inovação  legislativa, mas também pela mutação das relações sociais (o 

irrefreável fluir da vida).  É  esse inevitável fluir que acarreta o surgimento 
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de direitos novos, a cujo respeito os legisladores, os escritores e os julgadores do 

passado nada disseram ou o que disseram está descompassado da realidade do 

presente. É o irreparável suceder dos dias que revela direitos novos, os direitos 

que surgem das situações ou estados reais de pessoas que, dantes, sequer eram 

consideradas na especifi cidade de suas  condições subjetivas  e na  concretude de 

suas condições existenciais e humanas.

27. Até bem pouco tempo, era realmente  olímpica  a indiferença 

dos legisladores, dos escritores jurídicos e dos julgadores, por exemplo, (i) quanto 

aos direitos naturais das pessoas portadoras de necessidades especiais, (ii) das 

minorias oprimidas, (iii) dos homoafetivos e (iv) de outros grupos que, mais do 

que ignorados, eram realmente discriminados e perseguidos. O correr irreparável 

do tempo  os trouxe à realidade das  preocupações dos juristas garantistas, na 

forma de previsões de Direitos Humanos e Fundamentais. Porém, são notáveis 

as resistências judiciais ao reconhecimento e à  efetivação desses direitos, 

conforme se expressam no esforço pelo seu enquadramento em  categorias 

procedimentais estreitas e em possibilidades processuais restritas. Esforço que, na 

maioria das vezes, é mal sucedido. Essa era uma espécie de indiferença que se 

foi acumulando com o passar dos séculos e logrou se tornar uma espécie de tipo 

ou de modelo de atuação judicial.

28. O poder judicial foi, por isso mesmo, perdendo, ao longo do tempo, 

a sua  característica fundamental de elaborar,  com base na justiça,  a resolução 

mais adequada ao caso concreto examinado. Essa postura é cevada na tradição 

jurídica mais antiga. Já tem  mais de meio século as suas reelaborações mais 

recentes e somente merece ser lembrada  para se evidenciar o seu contraste 

com a  percepção principiológica do Direito,  surgida no  período após a 

guerra de 1939-1945. Com essa percepção, emergiram as poderosas ideias de 

Direitos Humanos e Fundamentais,  para cuja concreção se exige a submissão do 

aparato estatal à atividade jurisdicional interpretativa.

29. É claro que, na realização desse objetivo, o poder judicial tem de adotar, 

frequentemente,  posições antimajoritárias,  vale dizer, posições que contrastam 

com  institutos, regras, decisões, paradigmas, doutrina, etc.,  consolidadas no 

pensamento geral,  mas que, nos dias de hoje, acham-se em franca oposição 

às questões jurídicas e judiciais,  humanas e fundamentais, que têm de ser 

atendidas e solucionadas. Em todos os ramos do Direito e em todas as searas 

das leis escritas  se reclama a aplicação dos princípios  jurídicos,  que antes 

eram aclamados como o  ideal de justiça.  Essa denominação (justiça)  não 
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desapareceu e nem perdeu a sua força persuasiva, a sua grandeza moral ou 

o seu  magnetismo,  mas assumiu outras vozes, tais como razoabilidade e 

proporcionalidade.

30. Apesar de moralmente exigível em todas as relações jurídicas e 

judiciais concretas, o princípio da justiça tem especial cabimento e invocação nas 

questões previdenciárias, sancionadoras e tributárias, nas quais o poder estatal das 

leis escritas pressiona mais fortemente pela uniformidade da compreensão jurídica. A 

uniformidade, seja  ela qual for, é a principal adversária da justiça,  porque 

impede a percepção das  singularidades dos casos reais e nivela as suas soluções pela 

normatividade abstrata.

31. É nesse cenário que emerge a ideia de que as leis sejam 

interpretadas  conforme a Constituição,  vendo-se nela a força normativa do 

pensamento jurídico compactado e, portanto, apto e capaz de ser desdobrado em 

múltiplas ou variadas  avaliações judiciais,  seguindo-se o seu espírito.  O poder 

judicial e os juízes são os artífices  dessas avaliações, quando as regras 

infraconstitucionais agridem, muitas vezes de forma disfarçada ou sorrateira, as 

garantias constitucionais desdobráveis em tutelas assimiladoras dos princípios 

da Constituição. 

32. A interpretação das leis conforme a Constituição é, em última análise, um 

novo modo de tratar a antiga questão  da efetividade constitucional,  intimamente 

ligada à problemática da supremacia constitucional e aos importantes aspectos que 

dela decorrem. Esse método interpretativo evita a necessidade traumática de se 

declarar uma lei ou um ato normativo inconstitucional, quando for possível a sua 

aplicação em harmonia com a Constituição, e tem sede preferencial,  mas não 

exclusiva, nos órgãos judiciais de controle da constitucionalidade. Dessa forma, 

diz-se que  a interpretação conforme a Constituição  assegura a  unidade do 

sistema jurídico, por meio da prevalência da força normativa da Constituição, 

sendo exercitável, portanto, no  controle difuso  da constitucionalidade,  por 

qualquer juízo ou Tribunal, sendo, nesse caso, uma autêntica  técnica 

de interpretação constitucional.

33. Tem-se afi rmado que a interpretação conforme a Constituição, por visar 

a promover a sua supremacia,  somente poderia ter efeito negativo,  viabilizado 

pela  recusa judicial de aplicação da norma desconforme com a Lei Magna,  mas 

sem a possibilidade de se estabelecer a regra positiva. Alteava-se a voz para 

anunciar que o Judiciário não pode emitir proposições juridicamente positivas. Essa 

versão encurta demasiadamente o alcance da jurisdição, sendo claramente preferível 
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que, para se assegurar  o  telus da supremidade constitucional, possa a decisão 

judicial contrariar frontalmente o dispositivo normativo posto em análise e criar, 

no caso concreto, a regra que melhor se ajusta ao caso controvertido.

34.  Apenas para pontuar a ancianidade dessa reflexão, rememore-se 

que o Código Francisco Campos (CPC de 1939) consignava no seu art.   114 

que,    quando  autorizado a decidir por equidade, o juiz aplicará a norma que 

estabeleceria si fosse  legislador.  E em quais casos poderia o juiz decidir por 

equidade? Essa resposta nos era  dada pelos juristas mais eminentes daquele 

passado já remoto, quando assinalavam que em todos os casos de tensão entre a 

regra e a justiça, deveria o juiz valer-se do princípio  da equidade. Mas é claro 

que a restrição contribuiu notavelmente para atrasar, entre nós, os  juízos de 

equidade, opostos aos juízos de legalidade, que sempre foram avassaladores.

35.  O julgamento por equidade, nos dias correntes, coincide com a tese 

da prevalência da Constituição. Quando do julgamento do RE 150.764-1-DF, 

o  Ministro CELSO DE MELLO, do STF, teve estas palavras decisivas sobre 

a prevalência dos dispositivos da Constituição, mesmo se postos em contraste com 

as chamadas superiores razões ou interesses administrativos, sem dúvida nenhuma 

relevantes e legítimos, mas subordinados àqueles prefalados dispositivos:

Argumentos de necessidade, por mais respeitáveis que possam ser, 

não devem prevalecer sobre o império da Constituição. Razões de Estado, ainda 

que  vinculadas a motivos de elevado interesse social, não podem legitimar 

o  desrespeito e a afronta a princípios e valores sobre os quais tem assento 

o nosso  sistema de direito constitucional positivo. Esta Corte, ao exercer, de 

modo  soberano, a tutela jurisdicional das liberdades públicas, tem o dever 

indeclinável  de velar pela intangibilidade de nossa Lei Fundamental, que, ao 

dispor sobre as  relações jurídico-tributárias entre o Estado e os indivíduos, 

institucionalizou um sistema coerente de proteção, a que se revelam subjacentes 

importantes princípios de caráter político, econômico e social. É preciso advertir 

o Estado de  que o uso ilegítimo de seu poder de tributar não deve, sob pena 

de erosão da  própria consciência constitucional, extravasar os rígidos limites 

traçados e impostos à sua atuação pela Constituição da República (DJU 12.04.93 

e Ementário, 1.698⁄8, p. 1.557). 

36. A adoção da  hermenêutica principiológica  da Constituição impõe 

o abandono do método rígido do pensamento jurídico, abre a compreensão do 

Direito às  infi nitas possibilidades de sua aplicação, acolhendo a  inesgotabilidade 

da interpretação jurídica a que se refere o Professor RAIMUNDO BEZERRA 

FALCÃO, substituindo, em favor  da efetividade dos direitos materiais, a 
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solução calcada no decantado juízo de legalidade (baseado na plena convicção do 

Julgador quanto à certeza jurídica), pela solução fundada em juízo de equidade e 

justiça (Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 196).

37. O Professor MARCELO REBELO DE SOUZA, da Faculdade de 

Direito  de Lisboa, aponta que a garantia jurídica da Constituição  depende da 

inaceitação das atitudes adversas aos seus preceitos, pelo que devem ser sempre 

descartadas:

Uma conseqüência primária da inconstitucionalidade é, em regra, 

a  desvalorização da conduta inconstitucional, sem a qual a garantia da 

Constituição não existiria. Para que o princípio da constitucionalidade, expressão 

suprema e qualitativamente mais exigente do princípio da legalidade em sentido 

amplo,  vigore, é essencial que, em regra uma conduta contrária à Constituição 

não  possa produzir cabalmente os exactos efeitos jurídicos que, em termos 

normais,  lhe corresponderiam (O Valor Jurídico do Acto Inconstitucional, vol. I. 

Lisboa: Almedina, 1998, p.15). 

38.  A interpretação conforme a Constituição envolve em 

nova  hermenêutica a aplicação das normas legais e dos atos normativos 

infraconstitucionais,  em  cotejo com o conteúdo das disposições, das diretrizes, da 

ideologia e da vontade da  Constituição.  Em outros termos, trata de problema 

do qual não está ausente a questão da plena efetividade dos ditames da Carta 

Magna, sobretudo a efetividade dos seus macro-princípios, quer os expressos, 

quer os inclusos, e até principalmente estes.

39. No terreno da interpretação conforme a Constituição é que importa defi nir 

a conceituação do texto constitucional  (a) como um complexo normativo 

positivo,  dotado de efi cácia plena e imediata,  nele se incluindo obviamente os 

princípios, ou, pelo contrário, defi ni-la (b) como um ideário político, compondo um 

corpo de formulações que revelam sobretudo propósitos e intenções, de sorte a se 

poder afi rmar que nem todos os seus comandos ou preceitos, regras ou normas, 

são providos de efetividade, nessa categoria se encontrando os princípios.

40.  Mas a adoção dessa hermenêutica atual não acarreta, por si 

só, abandonar-se por completo a forma antiga de compreensão da Constituição, 

como adverte o Professor Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, do STF, ao 

dizer que a idéia de uma nova interpretação constitucional liga-se ao desenvolvimento 

de algumas fórmulas originais de realização da vontade da Constituição. Não importa 

em desprezo ou abandono do método  clássico – o subsuntivo, fundado na aplicação 

de regras – nem dos elementos tradicionais da  hermenêutica: gramatical, histórico, 
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sistemático e teleológico. Ao contrário, continuam eles a  desempenhar um papel 

relevante na busca de sentido das normas e solução dos casos  concretos. Relevante, 

mas nem sempre sufi ciente (A Nova Interpretação Constitucional e o Papel dos 

Princípios no Direito Brasileiro. São Paulo: Renovar, 2003, p. 331).

41.  E este autor, na sua reflexão sobre o tema, adotando um 

tom  evidentemente conciliatório, sublinha que,  portanto, ao se falar em nova 

interpretação  constitucional, normatividade dos princípios, ponderação de valores 

e teoria da  argumentação, não se está renegando o conhecimento convencional, a 

importância das  regras ou a valia das soluções subsuntivas. Embora a história das 

ciências se faça, por  vezes, em movimentos revolucionários de ruptura, não é disso 

que se trata aqui. A nova  interpretação constitucional é fruto de evolução seletiva, 

que conserva muitos dos conceitos tradicionais, aos quais, todavia, agrega idéias que 

anunciam novos tempos e acodem a novas demandas (op. cit., p. 332).

42. Essas  idéias que anunciam novos tempos e acodem a novas demandas  se 

vinculam aos princípios constitucionais, aos princípios da ordem jurídica 

ou aos  princípios do sistema, vistos além da sua forma escrita. Esse acervo 

hermenêutico não se  ajusta aos exíguos limites da hermenêutica subsuntiva, 

por se definirem, como ensina o  Professor INOCÊNCIO MÁRTIRES 

COELHO,  justamente em função de não terem uma  hipótese e uma consequência 

abstratamente determinadas  (Interpretação Constitucional.  Porto Alegre: Safe, 

2003, p. 97).

43. O Professor Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO parece abonar 

a percepção metódica da interpretação conforme a Constituição, ao referir que a 

sua função  seria a de ampliar ou restringir o conteúdo de uma regra ou ato 

normativo, pela via da sua interpretação, para adequá-lo à regra constitucional. 

Diz ele que, na interpretação conforme a Constituição, o órgão jurisdicional declara 

qual das possíveis interpretações de uma norma legal se revela compatível com a Lei 

Fundamental. Isso ocorrerá, naturalmente, sempre que  um determinado preceito 

infraconstitucional comportar diversas possibilidades de interpretação, sendo qualquer 

delas incompatível com a Constituição. Note-se que o texto  legal permanece íntegro, 

mas sua aplicação fi ca restrita ao sentido declarado pelo Tribunal.

44.  Na visão desse acatado doutrinador,  se o sentido mais evidente 

que  resulta de texto interpretado for compatível com a Constituição, difi cilmente 

haverá  necessidade de se recorrer a um princípio cuja f inalidade última é a de 

salvar uma norma ameaçada. O papel da interpretação conforme a Constituição é, 

precisamente, o de ensejar, por via de interpretação extensiva ou restritiva, conforme 
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o caso, uma alternativa legítima para o conteúdo de uma norma que se apresenta como 

suspeita (Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

189).

45.  Nesse mesmo sentido é a lição do Professor JOSÉ JOAQUIM 

GOMES  CANOTILHO, ao ensinar que é da existência de  várias 

interpretações  possíveis da norma,  umas em harmonia e outras em conflito com 

a Lei Fundamental, que resulta a aplicabilidade  da interpretação conforme a 

Constituição.  Repetindo as suas palavras, diz-se que,  no caso  de polissemia de 

sentidos de um acto normativo, a norma não deve considerar-se  inconstitucional 

enquanto puder ser interpretada de acordo com a Constituição. A  interpretação das 

leis em conformidade com a Constituição é o meio de o Tribunal  Constitucional (e 

outros Tribunais) neutralizarem violações constitucionais, escolhendo a  alternativa 

interpretativa conducente a um juízo de compatibilidade do acto normativo com 

a  Constituição  (Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 958).

46. Na visão do Professor JORGE MIRANDA, a interpretação conforme 

a Constituição tem uma função muito mais nobre do que esta de apenas apontar, 

dentre as  várias interpretações possíveis da norma interpretanda, aquela que 

se  ajusta  ao fi gurino  constitucional. Nas considerações jorgemirandianas,  a 

interpretação conforme a Constituição  não consiste tanto em escolher entre vários 

sentidos possíveis e normais de qualquer  preceito, o que seja mais conforme com a 

Constituição, quanto em discernir no limite – na fronteira da inconstitucionalidade – 

um sentido que, conquanto não aparente ou não decorrente de outros elementos de 

interpretação, é o sentido necessário e o que se torna possível por virtude da força 

conformadora da Lei Fundamental.

47. Na realista percepção do Professor JORGE MIRANDA, são diversas as 

vias que, para tanto (para se realizar a interpretação conforme a Constituição), 

se seguem  e diversos os resultados a que se chega: desde a interpretação extensiva 

ou restritiva à  redução (eliminando os elementos inconstitucionais do preceito ou 

do acto) e, porventura, à  conversão (confi gurando o acto sob a veste de outro tipo 

constitucional). (...). A interpretação conforme a Constituição implica naturalmente 

uma posição muito activa e quase criadora do controle constitucional e de verdadeira 

autonomia das entidades que a promovem em face dos órgãos legislativos. Não pode, 

no entanto, deixar de estar sujeita a um requisito de  razoabilidade: ela terá de se 

deter aí onde o preceito legal, interpretado conforme à  Constituição, fi que privado 

de função útil ou onde, segundo o entendimento comum, seja  incontestável que o 
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legislador ordinário acolheu critérios e soluções do legislador constituinte.  Por outro 

lado, não custa pressentir os riscos de distorção e de insegurança jurídica que  pode 

envolver  (Manual de Direito Constitucional, tomo II. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1988, p. 233).

48. Constata-se, desse modo, que, para esse autor, a função da interpretação 

conforme a Constituição não é somente integrativa da ordem jurídica, mas se trata 

de um meio para enfocar o  sentido necessário da norma,  de modo a fazer 

prevalecer, no caso em exame, a força da Constituição.

49.  Não se pode olvidar a reflexão do Magistrado americano 

BENJAMIM CARDOZO (1870-1938) ao afi rmar que é a busca incessante da  o 

que nos faz julgadores e não a aplicação servil da lei. Esse seu pensamento é propício 

à justa interpretação em todas as áreas de Direito, em que a busca da justiça é o 

único paradigma interpretativo que pode ser aceito. Cabe ao Julgador a função 

de interpretar de forma sistemática a legislação vigente, a fi m de tornar efetivos 

todos os direitos fundamentais,  individualizando as  situações consagradas 

na ordem jurídica, sempre na busca da maior justiça possível, razão pela qual 

deve se situar muito além da mera gestão burocrática e administrativa do 

processo,  zelando para que sua atuação não seja restrita à mera aplicação da 

legislação de forma rígida e literal.

50. O juiz efetua a importante e insubstituível tarefa da prestação 

jurisdicional,  devendo, nessa atividade, promover, essencialmente, a Justiça, 

sobretudo quando se está em jogo o direito à própria vida, à saúde, e ao tratamento 

digno às pessoas que se encontram acometidas de enfermidades. Quer isso dizer 

que cabe ao Julgador, ao proferir sua decisão para solucionar o litígio jurídico 

que lhe é submetido, apreciar e interpretar o texto normativo, considerando 

não só a regra escrita e previamente estabelecida pela autoridade regradora, 

que, vale lembrar, é abstrata e geral, mas avaliando os princípios, os valores 

jurídicos, a finalidade da regra e a situação história, ética e  política que 

levaram à sua edição, a fi m de encontrar a solução de justiça que se procura e 

se deseja.

51.  Dest ’arte, embora na aplicação da Legislação Tributária, o 

CTN  estabeleça, em seu art. 111, que o intérprete  deve orientar-se pela 

literalidade da norma que disponha sobre outorga de isenção, não é possível 

admitir que prevaleça o  pensamento redutor da justiça à lei escrita e ao seu 

cumprimento fi el ou literal, vedando ao intérprete do Direito qualquer margem 
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de discricionariedade ou mesmo elasticidade na  aplicação do conteúdo da 

norma escrita.

52. Nesse sentido, o método de  interpretação literal  estabelecido no 

referido art. 111 do CTN não exclui da avaliação do Magistrado a aplicação 

de outros  elementos, externos à regra, mas que são de extrema valia para o 

intérprete,  que deve  guiar-se por outras modalidades interpretativas, como 

a teleológica e a sistemática, e donde  sobressai a exposição de motivos que 

levaram à edição da regra. Isso impediria que o  benefício isencional fosse 

aplicado a casos semelhantes, ainda que não absolutamente  idênticos, o que 

signifi ca legitimar violenta afronta os princípios e garantias fundamentais, 

em especial o da isonomia e da dignidade da pessoa humana, que devem reger 

todo o ordenamento jurídico, inclusive o tributário.

53.  Logo, embora art. 111 do CTN preveja interpretação literal das 

normas  sobre concessão de isenção tributária,  não se pode atribuir a esse 

dispositivo caráter absoluto, impondo que o aplicador do Direito confi ra uma 

interpretação meramente gramatical ao texto legal,   visto que a interpretação 

da legislação tributária é feita segundo os critérios de interpretação sistemática, 

teleológica, histórica e demais utilizados em qualquer  ramo de Direito, a fi m 

de esclarecer o alcance e conteúdo da lei escrita, possibilitando que a  norma 

exonerativa tributária alcance a singularidade de cada caso.

54. Na hipótese dos autos, cinge-se à controvérsia dos autos a esclarecer se 

a isenção do Imposto de Renda, conferida aos portadores de doença grave 

arroladas no art. 6o, XIV da Lei 7.713⁄1988, restringe-se apenas aos proventos 

de aposentadoria, ou pode ser elastecida para alcançar a remuneração percebida 

pelo contribuinte que está em atividade laborativa, mesmo estando acometido 

por neoplasia maligna.

55. A indagação exsurge porque a norma que desonera a carga tributária do 

indivíduo diagnosticado com moléstia grave   dispõe sobre  proventos da 

inatividade, o que,  numa interpretação  puramente gramatical,  exclui aquele 

enfermo que permanece na atividade, mesmo que já possua todos os requisitos 

para passar para aposentadoria por invalidez,  não obstante seja notório que 

a fi nalidade primordial da norma de exclusão  tributária foi justamente de 

propiciar meios que atenuem o sacrifício das pessoas acometidas de doença grave, 

ao asssegurar-lhes mais recursos para tratamento médico e curativo,  dando 

efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana,  na defesa do 

postulado maior da proteção e da valorização da vida.
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56.  Partindo das razões que levaram o legislador a entender que 

os  inativos  portadores de doenças graves mereciam um tratamento fiscal 

privilegiado, com a  intenção de não sacrificar demasiadamente os seus 

proventos,  causa estranheza a adoção  de uma interpretação literal para 

suprimir a isenção legal daqueles indivíduos que  estão submetidos à 

mesma enfermidade, enfrentando as mesmas adversidades e com  elevados 

gastos efetivados com medicamentos, pela mera condição de que ainda 

se encontrarem em atividade.

57.  Importante ressaltar a histórica e salutar tarefa hermenêutica 

de aprimoramento do sistema normativo de proteção com vistas a adequar às 

exigências sociais e à realidade da vida, razão pela qual não se pode deixar de 

considerar que estudos modernos orientam a possibilidade de permanência 

na ativa como estratégia de tratamento de pessoas portadoras de doenças que, 

embora graves e signifi cativas,  não prejudicam na capacidade laboral, haja 

vista as repercussões positivas que a  manutenção das atividades cotidianas 

possuem como fator de promoção e recuperação da saúde. Entre tais fatores 

fi guram o   aumento de autoestima e o  desenvolvimento de capacidade de 

empatia nas relações sociais desse indivíduo no ambiente de trabalho, o que, sem 

dúvidas, acarretam melhora do quadro clínico do enfermo. Quem poderá negar 

esses efeitos da laborterapia?

58.  Situação semelhante à dos autos já foi enfrentada por esta 

Corte Superior, que se manifestou contrária à interpretação exclusivamente 

pelo método  literal,  ao reconhecer o direito à exclusão dos proventos de 

aposentadoria da tributação pelo  Imposto de Renda, mesmo que a doença 

tenha sido contraída depois da aposentadoria, sob o fundamento de que a regra 

insculpida no art. 111 do CTN, na medida em que a interpretação literal se mostra 

insufi ciente para revelar o verdadeiro signifi cado das normas  tributárias, não pode 

levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister 

de interpretar e aplicar as normas de direito, de se valer de uma equilibrada ponderação 

dos elementos lógico-sistemático, histórico e fi nalístico ou teleológico  que integram a 

moderna metodologia de interpretação das normas jurídicas.   (REsp.  411704⁄SC, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 7.4.2003).  Esta decisão não  integra o 

acervo jurisprudencial do STJ?

59.  Deve-se registrar também que a Primeira Turma do STJ, a 

despeito do  art. 20, XI da Lei 8.036⁄1990 não prever tal hipótese, autorizou, 

inovadoramente,  o  levantamento do FGTS de uma mãe que pretendia 
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utilizá-lo em benefício de seu fi lho portador do vírus da AIDS, ou seja, com 

fundamento nos direitos fundamentais à saúde, à vida, à dignidade humana, 

bem assim em função do caráter social do FGTS  (REsp. 249.026⁄PR, Rel. 

Min. JOSÉ DELGADO, DOU 23.5.2000). Foi Inaugurado, a partir  desse 

julgado, a jurisprudência hoje consolidada que admite o levantamento de 

saldo de FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, desde que 

haja comprovação de comprometimento de direito fundamental do titular do 

fundo ou de seus dependentes.  Teria esse julgamento delgadiano perdido a 

sua força seminal, no pensamento da nova geração de Magistrados do STJ?

60.  À luz dessas diretrizes, a Primeira Seção do STJ enfrentou o 

tema  referente à prevalência do ECA sobre a lei geral previdenciária, em 

ordem a assegurar em prol do menor o recebimento de pensão previdenciária 

decorrente da morte de seu guardião. Confi ra-se a ementa:

Direito previdenciário e humanitário. Recurso especial  representativo da 

controvérsia. Processamento nos termos  do art. 543-C do CPC e da Resolução 

08⁄STJ. Direito do menor sob  guarda à pensão por morte do seu mantenedor. 

Embora a Lei 9.528⁄97 o tenha excluído do rol dos dependentes previdenciários 

naturais ou legais dos segurados do INSS.  Proibição de retrocesso. Diretrizes 

constitucionais de  isonomia, prioridade absoluta e proteção integral à criança 

e ao adolescente (art. 227 da CF). Aplicação prioritária ou preferencial do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei  8.069⁄90), por ser específi ca, para assegurar 

a máxima  efetividade do preceito constitucional de proteção. Parecer  do MPF 

pelo não conhecimento do recurso, a teor da súmula  126⁄STJ. Recurso especial 

conhecido, porém desprovido.

1. A não interposição de Recurso Extraordinário somente tem a força de impedir 

o conhecimento de Recurso Especial quando (e se) a matéria decidida no acórdão 

recorrido apresenta dupla fundamentação, devendo a de nível  constitucional 

referir imediata e diretamente infringência à preceito constitucional explícito; em 

tema de concessão de pensão por morte a menor sob guarda, tal infringência não 

se verifi ca, tanto que o colendo STF já decidiu que, nestas hipóteses, a violação à 

Constituição Federal, nesses casos, é meramente refl exa. A propósito, os seguintes 

julgados, dentre outros: ARE 804.434⁄PI, Rel. Min. Dias  Toffoli, DJe 19.3.2015; 

ARE 718.191⁄BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2014;  RE 634.487⁄MG, Rel. Min. Rosa 

Weber, DJe 1.8.2014; ARE 763.778⁄RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 24.10.2013; não 

se apresenta razoável afrontar essa orientação do STF, porquanto se trata, neste 

caso, de questão claramente infraconstitucional.

2. Dessa forma, apesar da manifestação ministerial em sentido 

contrário,  entende-se possível, em princípio, conhecer-se do mérito do pedido 

recursal do  INSS, afastando-se a incidência da Súmula 126⁄STJ, porquanto, no 
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presente  caso, o recurso deve ser analisado e julgado, uma vez que se trata de 

matéria de  inquestionável relevância jurídica, capaz de produzir precedente da 

mais destacada importância, apesar de não interposto o Recurso Extraordinário.

3.  Quanto ao mérito, verifi ca-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto 

não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, 

assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais  com absoluta 

prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir 

ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem  como o estímulo do 

Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 

órfão ou abandonado.

4. A alteração do art. 16, § 2o. da Lei 8.213⁄91, pela Lei 9.528⁄97, ao  retirar o 

menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou  legal 

do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência econômica 

do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo 

incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla 

e prioritária proteção à criança e ao adolescente.

5. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, 

passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu 

mantenedor, para fi ns previdenciários. Precedentes: MS 20.589⁄DF, Rel. Min. Raul 

Araújo, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461⁄MG, Rel. Min. Olindo 

Menezes, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012⁄PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168⁄SE,  Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645⁄MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 4.5.2015.

6. Não se deve perder de vista o sentido fi nalístico do Direito  Previdenciário 

e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos  excluídos 

nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as  pessoas 

necessitadas e hipossufi cientes, que se encontram em situações sociais adversas; 

se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em 

palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no  panorama 

jurídico.

7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da 

pensão por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente 

do seu  falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a 

riscos que  fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua 

educação, o  seu lazer, a sua profi ssionalização, a sua cultura, a sua dignidade, 

o seu respeito  individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e 

comunitária,  combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, 

discriminação,  exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da 

Carta Magna).

8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida 

possível, efi cácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto 
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de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da 

Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda 

e diante de norma específi ca que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069⁄90, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3o.), cumpre reconhecer a efi cácia 

protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita  consonância com os 

preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva.

9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C 

do  CPC⁄1973: o menor sob guarda tem direito à concessão do  benefício de pensão 

por morte do seu mantenedor, comprovada  a sua dependência econômica, nos 

termos do art. 33, § 3O. Do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito 

do  instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida  Provisória 1.523⁄96, 

reeditada e convertida na Lei 9.528⁄97.  Funda-se essa conclusão na qualidade de 

lei especial do  Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069⁄90), frente à  legislação 

previdenciária.

10. Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp. 1.411.258⁄RS, Rel.  Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21.2.2018).

61. Raciocínio análogo foi recentemente adotado pela Primeira Seção desta 

Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp. 1.720.805⁄RJ,  na 

sistemática dos  recursos repetitivos,  ao reconhecer que o art. 45 da Lei 

8.213⁄1991, que garante o pagamento do adicional de 25% ao aposentado por 

invalidez que necessita de assistência  permanente de outra pessoa, pode ser 

estendido a outros segurados que gozem de  aposentadoria espontânea (por 

idade, por tempo de contribuição, especial e   rural) que posteriormente à sua 

jubilação se tornem inválidos e passem a depender da assistência permanente de 

outro pessoa.

62.  Como salientei no voto-vista proferido por ocasião do referido 

REsp.  1.720.805⁄RJ,  o sistema normativo não pode desconsiderar e muito 

menos maltratar os  fatos da vida. Logo, um sistema normativo de proteção 

social não pode subestimar o  impacto gravoso de uma contingência social 

prevista em lei, ao argumento de que o texto legal é insufi ciente ou restritivo da 

benesse,  como se a respeito dessa regra positivada na lei o juiz não pudesse 

– e nem devesse – fazer qualquer consideração de ordem  moral, fi losófi ca, 

humanística, etc.

63.  E mais, em reiterados precedentes, esta Corte Superior teve 

a oportunidade de discorrer acerca da aplicabilidade e abrangência do princípios 

constitucionais  que visam à disseminação das desigualdades e à proteção da 

dignidade humana, para dar interpretação mais abrangente nas hipóteses de 

redução de ônus fi scais na aquisição  de veículo automotor por portadores 
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de deficiência física,   como forma de  compensação dos encargos com as 

adaptações necessárias ao seu manuseio pelo  proprietário, a fi m de incluir 

também   veículos não adaptados, mas que se destinam à  locomoção de 

defi cientes por outro motorista, considerando, nessa hipótese, que o direito 

à isenção não comporta interpretação restritiva.  É o que se verifica do 

seguinte julgado:

Tributário. IPI. Isenção na aquisição de veículo  automotor. Pessoa com 

necessidades especiais. Lapso temporal  de dois anos previsto no art. 2O. Da 

Lei 8.989⁄1995 para aquisição  de novo veículo. Exceção que deve ser afastada 

diante do caso concreto. Veículo roubado. Superação do óbice em prol das ações 

afi rmativas. Recurso especial desprovido.

1. O art. 2o. da Lei 8.989⁄1995 restringe a isenção do IPI ao limite temporal de 

dois anos para a aquisição de novo veículo automotor.

2. O Tribunal local afastou a limitação temporal do art. 2o. da Lei 8.989⁄1995, 

com base no princípio da dignidade da pessoa humana e em razão  de motivo 

de força maior, tendo em vista que o veículo do recorrido havia sido  roubado, 

tratando-se, ademais, de pessoa portadora de atenções especializadas.

3. A orientação dessa Corte é que a Lei 8.989⁄1995 não pode ser interpretada 

em óbice à implementação de ação afi rmativa para inclusão de  pessoas com 

necessidades especiais (REsp. 567.873⁄MG, Rel. Min. Luiz Fux,  DJ 25.02.2004, p. 

120).

4. Recurso Especial desprovido. (REsp. 1.390.345⁄RS, Rel. Min. Napoleão Nunes 

Maia Filho, DJe 07.4.2015).

64.  Mister consignar que o Brasil é signatário de tratados 

internacionais, pelos quais se exige a adoção de medidas que progressivamente 

assegurem a efetividade de direitos econômicos e sociais. Ademais, o Brasil 

incorporou ao seu ordenamento jurídico a Convenção de Nova Iorque (Decreto 

6.949⁄2009), conferindo-lhe,  assim nível constitucional, que expressamente 

estabelece em seu art. 18 que os Estados Partes reconhecerão os direitos das pessoas 

com defi ciência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, indo mais além 

em seu art. 28, item 2, ao assegurar o acesso de pessoas com defi ciência à assistência do 

Estado em relação a seus gastos ocasionados pela defi ciência. Nesse caso, o portador 

de moléstia grave deve ser equiparado ao  defi ciente físico e mental, já que 

ambos necessitam de cuidados especiais diante da  debilidade acentuada da 

saúde. 

65.  Penso que para melhor elucidar a questão é importante pontuar 

que  não se trata concessão de benefício isencional sem previsão legal,  visto 
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que o art. 6o. da Lei 7.713⁄1988 confere a isenção de Imposto de Renda àqueles 

diagnosticados com  enfermidades descritas em seu inciso XIV, mas sim de 

interpretar o referido dispositivo no  contexto em que inserido, ou seja,  de 

verifi car o real signifi cado da norma, a ratio legis do favor fi scal, que é a atenuar 

as difi culdades enfrentadas por portadores de doenças graves.

66.  Assim, cabe ao Magistrado extrair da norma isencional o seu 

alcance social máximo, considerando as mudanças sociais ocorridas desde a época 

da edição da norma isentiva, que, no caso, ocorreu há mais de 30 anos, quando 

o acometimento de  doenças graves tinha como uma das consequências 

naturais e quase que obrigatórias a aposentadoria por invalidez,  sendo que, 

atualmente, com os avanços da medicina, a  permanência do contribuinte em 

atividade se mostra não só possível, mas também essencial  como forma de 

minimizar os sofrimentos daqueles que se encontram nessa situação.

67.  Não há, portanto, justificativa plausível, com a devida vênia, 

para  discriminar o   contribuinte que na ativa permanece  daquel´outros 

aposentados,  já que a  ratio  da benesse se encontra essencialmente nos 

altos gastos efetuados com tratamento da  insidiosa moléstia. Assim, a 

interpretação literal desse dispositivo que conferiu à isenção, descompromissada 

com a realidade sócio-jurídica, pode conduzir ao absurdo de se impor 

a  transposição para a inatividade daquele contribuinte portador de 

patologia relevante,  porém    possui condições para prosseguir na atividade 

laborativa, desprezando as vantagens terapêuticas que o vínculo empregatício 

apresenta, apenas para que o contribuinte possa usufruir dessa isenção fi scal.

68. Sob esse prisma, diante da comprovação por laudos e atestados médicos 

de oncologistas do diagnóstico de neoplasia maligna,  a interpretação que mais 

se revela compatível com os princípios constitucionais e que mais se aproxima 

da almejada justiça social, que o caso exige, é aquela que lhe garante  a isenção 

do  Imposto de Renda, mesmo que permaneça em atividade, notadamente 

por se tratar de    pessoa cuja patologia, apesar da manifesta gravidade, não 

elimina, porém, a sua capacidade laborativa.

69.  Em conclusão, o meu voto se dirige para  negar provimento 

ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, divergindo, respeitosamente, das 

conclusões do eminente Relator.

70. É como penso, é como voto.
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VOTO-VOGAL 

A Sra. Ministra Assusete Magalhães:  Ouvi, com a maior atenção, 

a  sustentação oral dos ilustres advogados, bem esclarecedoras, em ambos os 

sentidos. Ouvi, também com muita atenção – já havia lido, com antecedência, o 

voto do Ministro Relator –, o voto que ora foi proferido pelo Ministro Napoleão 

Maia, e, agora, o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.

Esse é um tema muito sensível, não há dúvida, e os debates que aqui 

se travaram bem o demonstram. Basta citar o depoimento que foi dado, nesta 

oportunidade,  pela ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Sandra 

Cureau, a respeito do assunto – uma lamentável perda, precoce, da sua fi lha –, 

e, em relação a tal, já manifestei, anteriormente, minha solidariedade a S. Exa.

Sempre digo, Ministro Napoleão, já o disse aqui, em outras oportunidades, 

a presença de V. Exa. neste Colegiado – daí a riqueza do julgamento colegiado 

– traz sempre um voto que nos faz repensar, às vezes, questões já consolidadas e 

assentadas, no âmbito da jurisprudência.

A Seção é ainda mais rica nesse sentido, porque temos posicionamentos 

de dez Ministros, muito técnicos e experientes, sobre matérias as mais diversas. 

Entretanto,  como bem destacaram os Ministros Og Fernandes e Mauro 

Campbell Marques, não há aqui uma lacuna da lei, em que se poderia empregar 

a analogia.

Além de tudo, esse é um assunto que já foi apreciado pelo Supremo 

Tribunal  Federal, que o analisou à luz da Constituição Federal, entendendo 

que haveria, nessa  hipótese, um discrímen que justificaria um tratamento 

diferenciado entre os trabalhadores da ativa e os inativos.

Diante da disposição legal e do que prescreve o CTN, no sentido de que 

essa  legislação desonerativa, que disponha sobre isenção, deve ser interpretada 

de modo literal e  restritivo, não vejo como não acompanhar a posição do 

Ministro Relator, secundada, nesta  oportunidade, pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, posição, aliás, que adota a orientação jurisprudencial de há 

muito consolidada, no âmbito do STJ.

Assim, louvando o voto divergente do Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, peço a mais respeitosa vênia para acompanhar o Relator.
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EMENTA 

Tributário. Arrolamento de bens. União estável. Bens e direitos 

em nome do companheiro  (convivente). Equiparação à fi gura do 

cônjuge. Possibilidade.

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

com  fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de  março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na  forma nele prevista, com as interpretações dadas 

até então pela  jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” 

(Enunciado Administrativo n. 2).

2. Mandado de segurança impetrado contra ato que estendeu à 

fi gura da convivente⁄companheira (união estável) a determinação de 

que, na hipótese de formalização de crédito tributário contra pessoa 

física, o arrolamento deve identifi car, inclusive, os bens e direitos (não 

gravados com a cláusula de incomunicabilidade) do cônjuge.

3. O art. 226, § 3º, da Constituição Federal determina que para 

efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento.

4. “A união estável, assim como o casamento, produz efeitos 

jurídicos  típicos de uma entidade familiar: efeitos pessoais entre os 

companheiros, dentre os quais se inclui o estabelecimento de vínculo 

de parentesco por afi nidade, e efeitos patrimoniais que interessam não 

só aos conviventes, mas aos seus herdeiros e a terceiros com os quais 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

136

mantenham relação jurídica.”(REsp 1516599⁄PR, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21⁄09⁄2017, DJe 02⁄10⁄2017).

5.  A dinâmica da realidade social exige do intérprete da 

norma a constante adequação entre o texto da lei e a realidade dos 

fatos para garantir que as relações jurídicas originadas ou decorrentes 

da união  estável produzam resultados iguais ou semelhantes às 

situações análogas derivadas do casamento.

6. Não se pode, por outro lado, vislumbrar a equiparação entre 

cônjuge e companheiro apenas na seara dos direitos, mas também na 

dos deveres,  sob pena de ganhar força a tese de que ao primeiro (o 

cônjuge) restrições são impostas e ao segundo (o companheiro) isso 

não acontece, quando deveria ocorrer (se ele é equiparado àquele no 

tocante aos direitos).

7. A expressão cônjuge constante do § 1º do art. 64 da Lei 

n. 9.532⁄1997  deve ser interpretada em sua acepção mais ampla, 

incluindo, para fi ns de  arrolamento de bens, também a fi gura do 

companheiro.

8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial 

e, nessa extensão, dar-lhe provimento. 

ACÓRDÃO 

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça,  por  unanimidade, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do 

recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto do 

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

Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília, 09 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe: 29.6.2020
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de agravo interposto pela Fazenda 

Nacional contra  decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região  que não 

admitiu recurso, especial fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, que 

desafi a acórdão assim ementado (e-STJ fl . 248):

Tributário. Arrolamento de bens para garantia de dívida fi scal. Lei 9.532⁄97, artigo 

64, § 1º. Devedor pessoa física. Bens do  companheiro. O arrolamento de bens 

para garantia de dívida fi scal de pessoa física, previsto no artigo 64, § 1º, da Lei 

9.532⁄97, não alcança bens de  propriedade do companheiro do devedor, fi gura 

que, para esses fi ns, não se equipara à do cônjuge.

No especial obstaculizado, a Fazenda apontou violação do art. 1º da Lei n. 

1.533⁄1951 e do art. 64, § 1º, da Lei n. 9.532⁄1997, pois entende que, para fi ns 

de  arrolamento de bens (previsto na Lei n. 9.532⁄1997), a expressão cônjuge 

deveria abarcar também a fi gura do companheiro (e-STJ fl s. 250⁄260).

Alega que há equiparação para efeitos tributários entre a união estável 

e  o casamento. Cita como exemplo os arts. 4°, III e 8°, II, “b” e “c”, da Lei 

n. 9.250⁄1995, e no art.  77 do Decreto n. 3.000⁄1999 (RIR⁄1999), pois esses 

normativos consideram como dependente “o  companheiro ou a companheira, 

desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se 

da união resultou fi lho” (art. 35, II, da Lei n. 9.250⁄1995, c⁄c o art. 77, § 1°, inciso 

II, do Decreto n. 3.000⁄1999) (e-STJ fl . 258).

Acrescenta que “a expressão companheiro ou companheira não 

colhe  defi nição na legislação tributária, seja no texto da Lei n° 9.250⁄95, seja 

no RIR⁄1999. Socorre-se o aplicador do conceito adotado pelo direito privado, 

especifi camente na Lei n° 8.971⁄94, [...] tal  como previsto no artigo 109 do 

CTN” (e-STJ fl . 258).

Por essas razões, entende que a expressão “cônjuge”, constante da norma 

em análise, deve ser tomada em sua acepção mais ampla.

Acerca da alegada violação do art. 1º da Lei n. 1.533⁄1951, diz que, “se o 

entendimento é o de que os elementos fornecidos nos autos não são sufi cientes 

à efetiva comprovação do direito alegado, não há como subsistir a discussão em 

sede de mandado de segurança, estando correta a sentença de extinção do feito” 

(e-STJ fl . 255).

Contrarrazões às e-STJ fl s. 271⁄286.
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O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo Tribunal 

de origem, ao entendimento de que incide in casu a Súmula 7 do STJ (e-STJ fl s. 

288⁄290).

Na presente irresignação, a agravante afirma que a questão não 

exige reexame de matéria fático-probatória, mas apenas a aplicação do direito 

aos fatos incontroversos do caso (e-STJ fl s. 292⁄295).

Contraminuta (e-STJ fl s. 297⁄301).

Parecer do Ministério Público Federal em que opina pelo desprovimento do 

agravo em recurso especial, diante do óbice da Súmula 7 do STJ (e-STJ fl s. 

320⁄323).

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme estabelecido pelo 

Plenário do 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” (Enunciado 

2).

Observo, ainda, que o agravo impugna adequadamente os fundamentos da 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo que merece ser 

conhecido. 

O presente inconformismo tem por objeto discutir se o vocábulo ‘cônjuge’, 

contido no art. 64, § 1º, da Lei n. 9.532⁄1997 (Lei do Lucro Auferido no 

Exterior), deve  ser entendido em sentido amplo, de forma a abarcar em sua 

conceituação também a fi gura do companheiro⁄convivente no âmbito de união 

estável.

O recurso tem origem em sede de mandado de segurança impetrado 

por  Maristela Korbes contra ato do Delegado da Receita Federal em 

Joaçaba⁄SC,  consubstanciado na realização do arrolamento administrativo de 

bens em razão de débitos  tributários referentes a Ademir Carlos da Silva 

(companheiro da impetrante).
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Em primeiro grau de jurisdição, diante da ausência de “elementos probantes, 

pré-constituídos,” o magistrado sentenciante extinguiu o feito sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC⁄1973 (e-STJ fl s. 100⁄103).

O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para conceder 

a segurança. Destaco os fundamentos que deram suporte ao voto condutor do 

acórdão recorrido (e-STJ fl s. 241⁄245):

O arrolamento em questão recaiu sobre dois bens, um terreno urbano e 

um  automóvel, avaliados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e R$ 

15.200,00  (quinze mil e duzentos reais), respectivamente, de propriedade de 

Maristela Korbes, por conta de débitos fi scais de Ademir Carlos da Silva.

A Lei 9.532⁄97, no artigo 64 e respectivos parágrafos, prevê o arrolamento 

de  bens do sujeito passivo, quando o valor dos débitos fi scais, sendo superior 

a  R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), alcançar 30% de seu patrimônio 

conhecido, devendo abranger também os bens em nome do cônjuge, no caso de 

devedor pessoa física, hipótese prevista no § 1º do mencionado artigo.

“Art. 64. A autoridade fi scal competente procederá ao arrolamento de bens 

e  direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de 

sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido.

§ 1º Se o crédito tributário for formalizado contra pessoa física, no 

arrolamento  devem ser identifi cados, inclusive, os bens e direitos em nome do 

cônjuge, não gravados com a cláusula de incomunicabilidade.

(....)

§ 7º O disposto neste artigo só se aplica a soma de créditos de valor superior 

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);(..)

“A controvérsia reside no cabimento ou não do arrolamento atingir bens 

do  companheiro com quem o devedor, não sendo casado, vive em união 

estável.  Em síntese, portanto, se a figura do companheiro se equipara à do 

cônjuge para  os fi ns do arrolamento fi scal. Quando o arrolamento de bens foi 

instituído como  instrumento de controle tendente a garantir a satisfação do 

crédito tributário pela Lei 9.532⁄97, já fora editada a Lei 9.278, de 10 de maio de 

1996, regulando o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal, que trata da união 

estável. Já se  consagrara legalmente, portanto, a expressão “conviventes”, pela 

qual a lei se refere aos integrantes de uma relação de união estável.

Confi ra-se:

Art. 2o São direitos e deveres iguais dos conviventes:

(...)
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Art. 5o Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos 

os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados 

fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 

condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

(...)

§ 2o A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a 

ambos, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

(...)

Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material 

prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, 

a título  de alimentos. Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de 

um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver 

ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado 

à residência da família.

Art. 8o Os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, 

requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao Ofi cial 

do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio.(...)”

Portanto, os integrantes de uma relação de união estável são conviventes 

ou  companheiros, expressão popular largamente difundida e apropriada 

pelo  legislador em diversos textos legais, como os relativos à Previdência Social 

(Lei 8.213⁄91), e fi nalmente consagrada no Código Civil de 2002.

Cônjuge, por sua vez, é expressão vinculada à instituição do casamento, 

desde o Código Civil de 1916, e reproduzida no Código de 2002 ainda de forma 

adstrita ao casamento.

Nessa perspectiva, julgo que o fato da lei fazer referência a bens do 

cônjuge, sem mencionar os bens do companheiro ou convivente, não pode ser 

tomado  como irrelevante. Cônjuge, de um lado, e convivente ou companheiro, 

de outro,  são conceitos que não se confundem, pois espelham situações e 

relações  jurídicas diversas, e a ausência de menção aos últimos na lei não pode 

ser solenemente desconsiderada.

Com efeito, o arrolamento de bens, visto prospectivamente, deságua no 

instituto  da sujeição passiva tributária (particularmente na responsabilidade 

tributária, quando se trata de bens de pessoa diversa da pessoa do contribuinte, 

como é o  caso dos autos), matéria cuja disciplina é reservada à lei (CTN, art. 

97, III),  dependendo, ademais, de disposição legal expressa no caso de 

responsabilidade tributária (art. 128 do CTN).

Assim, julgo incabível, no caso, conferir-se interpretação extensiva ao 

preceito  legal contido no § 1º do artigo 64 da Lei 9.532⁄97, de forma a 

restarem  equiparados cônjuge e companheiro do devedor, para fins de 

arrolamento dos  respectivos bens. Em outros termos, não sendo a titular dos 
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bens e direitos efetivamente casado com o devedor, na acepção legal, é incabível 

o monitoramento de seu patrimônio mediante o arrolamento.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Turma:

“Tributário. Arrolamento de bens. Gravame em bem de  terceiro. Aplicação 

do art. 64, § I” da Lei 9.532⁄97. Incabimento.  Levantamento do arrolamento. 

Possibilidade.

1. O arrolamento de bens, disciplinado no artigo 64 da Lei n.º 9.532⁄97, é 

um  procedimento administrativo onde a autoridade fiscal realiza um 

levantamento dos bens dos contribuintes, arrolando-os, sempre que o valor dos 

créditos  tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do 

seu patrimônio conhecido e o valor do débito, fi scal for superior a R$ 500.000.00.

2. O bem que foi arrolado não pertence ao contribuinte que está em débito 

com a  autoridade fi scal, mas sim ao companheiro da devedora, João Cláudio 

da Silveira, que não é casado com a fi scalizada.

3. Se o impetrante não é cônjuge da devedora - na acepção legal da 

palavra -  civilmente casado com esta -, não é aplicável o art. 64, § r da Lei 

9.532⁄97,  porquanto somente os bens e direitos em nome do cônjuge, não 

gravados com a cláusula de incomunicabilidade, são passíveis do arrolamento de 

bens.

4. O fato da devedora constar como dependente em sua declaração de 

imposto  de renda não autoriza que a Receita Federal o considere também 

responsável pela dívida, arrolando seus bens.

5. Assim sendo, não existe embasamento legal que autorize a 

autoridade  fazendária a arrolar o veículo Honda Civic placa IRR-9000, de 

propriedade do  impetrante. Por conseguinte, determina-se o levantamento do 

arrolamento realizado pela autoridade fi scal sobre esse bem. (TRF4, AC 0005919-

22.2009.404.7108, Primeira Turma, Relator Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, 

D.E. 20⁄10⁄2010).

No caso dos autos, a sentença recorrida extinguiu o mandado de segurança 

sem  exame do mérito, entendendo não haver prova pré-constituída da 

relação  mantida entre a impetrante e o devedor que afaste a responsabilidade 

da impetrante pelo débito. A decisão está assim fundamentada:

Compulsando os autos, observo que não desponta cristalina dos autos 

a alegação da parte autora de que não é cônjuge de Ademir Carlos da Silva, de 

tal  forma que não há como afastar, na via estreita do mandamus, a legalidade 

do arrolamento realizado sobre o veículo e o imóvel descritos na peça de entrada.

Aliás, pelo que dos autos consta, há sérios elementos a indicar a 

efetiva  existência de relação conjugal entre a referida pessoa e a impetrante - 

embora não haja prova plena do casamento (certidão do registro civil).
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Além de Ademir Carlos da Silva e a impetrante possuírem o mesmo 

endereço (documentos das fl s. 43⁄58, em cotejo, inclusive, com a qualifi cação da 

inicial),  observa-se que o citado contribuinte fez constar, em suas declarações 

dos anos de 2001 e 2005, o CPF da parte autora no campo destinado ao cônjuge. 

Some-se a isso o fato de citada pessoa ter discriminado em sua relação de bens 

e direitos,  na declaração do ano de 2005, os dois bens citados na inicial deste 

mandado de segurança (fl s. 52⁄53).

Ora, tais documentos, no mínimo, trazem sérias dúvidas acerca da afi rmação 

da  impetrante de que não mantém com Ademir Carlos da Silva vínculo 

matrimonial  (ou mesmo união estável), à míngua de elementos probatórios 

noutro sentido.

Diante disso, mesmo que os bens em questão, pelo que consta dos 

documentos  das fl s. 10⁄11, sejam de propriedade da impetrante, não há como 

se reconhecer a inidoneidade de sua inclusão no arrolamento realizado sobre os 

bens do mencionado contribuinte, à vista do que consta no art. 64 §1º, da Lei nº 

9.532⁄97. Afi nal, há concretas dúvidas acerca do verdadeiro vínculo mantido entre 

a  impetrante e Ademir Carlos da Silva, não sendo possível descartar, conforme 

já dito, a efetiva existência de relação matrimonial entre os dois.

Inicialmente ressalto que a sentença, em que pese formalmente ter 

extinguido o  processo sem exame do mérito, em verdade o apreciou, nos 

limites restritos  próprios da via mandamental, que consiste na existência ou 

não de direito líquido e certo. Contudo, há nos autos prova inequívoca de que a 

impetrante não é casada com o devedor Ademir Carlos da Silva.

Com efeito, desde a inicial a impetrante Maristela Korbes vem qualifi cada 

como  solteira em todos os documentos juntados aos autos. A referência à 

impetrante  como cônjuge de Ademir na documentação relativa ao imposto 

de renda deste  se explica porque os formulários da Receita não distinguem 

companheira⁄o de  cônjuge, apresentando apenas a nomenclatura genérica de 

“cônjuge” nos  campos a serem preenchidos pelo contribuinte (“informações do 

cônjuge”; “CPF do cônjuge”).

Ademais, qualquer dúvida remanescente resta dissipada com a certidão 

de  nascimento atualizada da impetrante, datada de 16 de janeiro de 2006, em 

que há o registro, no campo observações, que “nada consta à margem do assento 

(fl . 106), o que demonstra inequivocamente que a impetrante não é casada.

Outrossim, o acolhimento da alegação da inviabilidade jurídica 

do arrolamento  dos bens da autora por conta de débitos fiscais de 

seu  companheiro⁄convivente, que é suficiente para a procedência da 

demanda, prejudica o exame das demais questões suscitadas pela impetrante.

Finalmente, ressalto que a alegação formulada pela União no sentido 

da  inexistência de qualquer prejuízo à autora advinda da medida acautelatória, 

a  indicar a ausência de interesse processual na demanda, não se sustenta. 
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Com  efeito, há de ser considerada a repercussão que pode produzir sobre o 

animus  de eventual adquirente do bem a existência da anotação (obrigatória) 

do  arrolamento no registro público competente, a indicar a existência de 

volumosa  dívida fi scal à conta do vendedor, e a possibilidade concreta de ser 

declarada a  ineficácia do negócio perante o fisco caso aquele não consiga 

saldar suas dívidas, se confi gurada fraude à execução, conceito alargado após a 

modifi cação da redação do artigo 185 do CTN pela LC 118⁄2005.

Concluindo, não configurada a condição da impetrante de cônjuge do 

devedor  Ademir Carlos da Silva, impõe-se o levantamento do arrolamento 

realizado sobre seus particulares por conta dos débitos daquele.

Examino a questão.

Em primeiro lugar, destaco que o recurso especial não deve ser conhecido 

em relação à alegada violação do art. 1º da Lei n. 1.533⁄1951, pois a 

aferição  da    existência de prova pré-constituída em sede de mandado de 

segurança (ou de direito líquido e certo) demanda a análise do conteúdo fático-

probatório constante nos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos 

termos da Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp 734.061⁄PI, de minha relatoria, 

Primeira Turma, julgado em 26⁄08⁄2019, DJe 29⁄08⁄2019, v.g.)

No mesmo sentido:

Tributário e processual civil. Agravo interno em agravo em  recurso especial. 

Mandado de segurança. Agenciamento e locação de mão de obra. ISSQN. Base de 

cálculo. Necessidade de provas caracterizadoras do direito alegado. Tribunal que, 

à luz das provas dos autos, reconheceu a ausência de  direito líquido e certo. 

Impossibilidade, no caso, de reexame  de provas, em sede de recurso especial. 

Súmula 7⁄STJ. Agravo interno não provido.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 

06⁄11⁄2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência 

do CPC⁄73.

II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a aferição da 

existência  de direito líquido e certo necessário à concessão da segurança 

demanda exceder  os fundamentos colacionados no acórdão guerreado, com 

a incursão no  conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de 

provas, inviável, em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7⁄STJ.

III. Tendo o Tribunal local, soberano na análise fática da causa, 

consignado,  expressamente, que inexistem “elementos suficientes que 

caracterizem a  existência de mera intermediação entre o tomador do serviço 

e o trabalhador,  bem assim do direito líquido e certo alegado pela impetrante, 

cuja comprovação não acompanhou a impetração”, infi rmar tal conclusão - como 
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pretende a parte recorrente - constitui pretensão que esbarra, inarredavelmente, 

no óbice da Súmula 7 do STJ.

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1..171.670⁄SP, Rel. 

Ministra  Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 03⁄05⁄2018, 

DJe 09⁄05⁄2018).

Superada essa questão, transcrevo o teor do  art. 64,  § 1º,  da Lei 

n. 9.532⁄1997:

Art. 64. A autoridade fi scal competente procederá ao arrolamento de bens 

e  direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de 

sua  responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio 

conhecido. §  1º Se o crédito tributário for formalizado contra pessoa física, no 

arrolamento  devem ser identifi cados, inclusive, os bens e direitos em nome do 

cônjuge, não gravados com a cláusula de incomunicabilidade.

Pois bem.

A equiparação jurídica entre cônjuge e companheiro  tem 

como principal regramento o art. 226 da Constituição Federal, que, ao tratar da 

especial proteção que o Estado confere à família, reconhece a união estável entre 

homem e a mulher como entidade familiar.

Transcrevo o dispositivo da CF⁄1988:

Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.[...]§ 

3º -  Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 

em casamento.

Analisando o alcance dessa regra constitucional, o Supremo 

Tribunal Federal julgou inconstitucional o regime sucessório previsto no artigo 

1.790 do Código Civil, que distinguia a sucessão entre cônjuges e companheiros. 

Na ocasião, entendeu não ser “legítimo  desequiparar, para fi ns sucessórios, 

os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo  casamento e a 

formada por união estável”.

O julgado foi assim ementado:

Ementa: Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão 

geral.  Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges 

e  companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas 

de  família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se 
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as  famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, 

para  fi ns sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada 

pelo  casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre 

entidades  familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim 

sendo, o art. 1790  do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971⁄94 e 9.278⁄96 e 

discriminar a  companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios 

bem inferiores  aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste 

com os princípios da  igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade 

como vedação à  proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a 

finalidade de  preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é 

aplicável apenas  aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito 

em julgado da  sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda 

não haja escritura  pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afi rmação, 

em repercussão  geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, 

é inconstitucional a  distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 

companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido 

no art. 1.829 do CC⁄2002”.  (RE 878694, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, julgado em 10⁄05⁄2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-

021 Divulg 05-02-2018 Public 06-02-2018)

Em outra oportunidade, também em tema de proteção estatal à família, 

o STF fi rmou entendimento no sentido de excluir qualquer interpretação do 

art. 1.723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas 

do mesmo sexo como entidade familiar (ADI 4.277-DF e ADPF 132-RJ).

Por sua vez, este Superior Tribunal, atento a essa nova realidade conceitual 

de entidade familiar, já destacou que, com a Constituição Federal de 1988, uma 

nova  fase do direito de família e, consequentemente, do casamento, surgiu, 

baseada num explícito  poliformismo familiar, cujos arranjos multifacetados 

foram reconhecidos como aptos a constituir  esse núcleo doméstico chamado 

família, dignos da especial proteção do Estado, antes conferida  unicamente 

àquela edificada a partir do casamento” (REsp 1337420⁄RS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22⁄08⁄2017, DJe 21⁄09⁄2017).

A ementa do julgado:

Recurso especial. Direito civil. Ação de anulação de adoção.  Ilegitimidade 

ativa. Sucessão. Casamento e união estável.  Regimes jurídicos diferentes. Arts. 

1790, CC⁄2002.  Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Equiparação.  CF⁄1988. 

Nova fase do direito de família. Variedade de tipos interpessoais de constituição 

de família. Art. 1829, CC⁄2002.  Incidência ao casamento e à união estável. Marco 

temporal. Sentença com trânsito em julgado.
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1. A diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento e 

da união  estável, promovida pelo art. 1.790 do Código Civil de 2002 é 

inconstitucional, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, tanto na 

dimensão do valor intrínseco, quanto na dimensão da autonomia. Ao outorgar ao 

companheiro direitos sucessórios distintos daqueles conferidos ao cônjuge pelo 

artigo 1.829,  CC⁄2002, produz-se lesão ao princípio da proporcionalidade como 

proibição de  proteção defi ciente. Decisão proferida pelo Plenário do STF, em 

julgamento havido em 10⁄5⁄2017, nos RE 878.694⁄MG e RE 646.721⁄RS.

2. Na hipótese dos autos, o art. 1790, III, do CC⁄2002 foi invocado 

para  fundamentar o direito de sucessão afirmado pelos recorridos (irmãos 

e  sobrinhos do falecido) e consequente legitimidade ativa em ação de 

anulação de  adoção. É que, declarada a nulidade da adoção, não subsistiria a 

descendência, pois a fi lha adotiva perderia esse título, deixando de ser herdeira, e, 

diante da inexistência de ascendentes, os irmãos e sobrinhos seriam chamados a 

suceder, em posição anterior à companheira sobrevivente.

3. A partir da metade da década de 80, o novo perfil da sociedade se 

tornou tão  evidente, que impôs a realidade à ficção jurídica, fazendo-se 

necessária uma  revolução normativa, com reconhecimento expresso de outros 

arranjos  familiares, rompendo-se, assim, com uma tradição secular de se 

considerar o casamento, civil ou religioso, com exclusividade, o instrumento por 

excelência vocacionado à formação de uma família.

4. Com a Constituição Federal de 1988, uma nova fase do direito de 

família e,  consequentemente, do casamento, surgiu, baseada num explícito 

poliformismo  familiar, cujos arranjos multifacetados foram reconhecidos como 

aptos a  constituir esse núcleo doméstico chamado família, dignos da especial 

proteção  do Estado, antes conferida unicamente àquela edifi cada a partir do 

casamento.

5. Na medida em que a própria Carta Magna abandona a fórmula vinculativa 

da  família ao casamento e passa a reconhecer, exemplificadamente, vários 

tipos interpessoais aptos à constituição da família, emerge, como corolário, que, 

se os laços que unem seus membros são ofi ciais ou afetivos, torna-se secundário 

o interesse na forma pela qual essas famílias são constituídas.

6. Nessa linha, considerando que não há espaço legítimo para o 

estabelecimento de regimes sucessórios distintos entre cônjuges e companheiros, 

a lacuna criada  com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do 

CC⁄2002 deve ser  preenchida com a aplicação do regramento previsto no 

art. 1.829 do  CC⁄2002.  Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão 

de  companheiros devem seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime 

atualmente traçado no art. 1.829 do CC⁄2002 (RE 878.694⁄MG, relator Ministro Luis 

Roberto Barroso).
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7. A partir do reconhecimento de inconstitucionalidade, as regras a 

serem  observadas, postas pelo Supremo Tribunal Federal, são as seguintes: 

a) em  primeiro lugar, ressalte-se que, para que o estatuto sucessório do 

casamento valha para a união estável, impõe-se o respeito à regra de transição 

prevista no  art. 2.041 do CC⁄2002, valendo o regramento desde que a sucessão 

tenha sido  aberta a partir de 11 de janeiro de 2003; b) tendo sido aberta a 

sucessão a partir de 11 de janeiro de 2003, aplicar-se-ão as normas do 1.829 do 

CC⁄2002 para os casos de união estável, mas aos processos judiciais em que ainda 

não tenha  havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como às 

partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública, na 

data de publicação do julgamento do RE n. 878.694⁄MG; c) aos processos judiciais 

com  sentença transitada em julgado, assim como às partilhas extrajudiciais em 

que  tenha sido lavrada escritura pública, na data daquela publicação, valerão 

as regras dispostas no art. 1790 do CC⁄2002.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1337420⁄RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

22⁄08⁄2017, DJe 21⁄09⁄2017).

Também no campo legal, a norma constitucional produz efeitos 

na  ampliação conceitual de entidade familiar, seja garantindo direitos ou 

impondo obrigações, como se pode verifi car, por exemplo, na Lei n. 9.278⁄1996 

(Lei da União Estável).

Os usos e os costumes também foram sendo adequados a essa 

nova  realidade conceitual, como evidencia o senso comum de que algumas 

das obrigações impostas  legalmente aos cônjuges (art. 1.566 do Código Civil) 

devem ser observadas pelos integrantes de qualquer entidade familiar.

No caso desses autos, a questão que se põe é: a expressão cônjuge existente 

no art. 64, § 1º, da Lei n.  9.532⁄1997, pode ou não abranger o companheiro?

Entendo que a resposta deve ser afi rmativa.

Parece haver consenso em que os efeitos jurídicos da equiparação entre o 

casamento e a união estável, para além do campo familiar, são mais nítidos 

nas relações que envolvem o patrimônio, especialmente nas áreas sucessória e 

obrigacional.

Sobre o tema, essa Corte já se pronunciou e reconheceu que “a união estável, 

assim como o casamento, produz efeitos jurídicos típicos de uma entidade 

familiar: efeitos  pessoais entre os companheiros, dentre os quais se inclui o 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

148

estabelecimento de vínculo de parentesco por afi nidade, e efeitos patrimoniais 

que interessam não só aos conviventes, mas aos seus herdeiros e a terceiros com 

os quais mantenham relação jurídica.” (REsp 1516599⁄PR, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21⁄09⁄2017, DJe 02⁄10⁄2017).

Também em julgado oriundo da Terceira Turma desta Corte Superior já se 

decidiu que, “após a introdução da união estável no sistema jurídico nacional, 

especialmente  com o reconhecimento da família informal pelo constituinte 

originário, o direito e a jurisprudência paulatinamente asseguram a equiparação 

dos institutos quanto aos efeitos jurídicos, especialmente no âmbito sucessório, 

o que deve ser observado também para os fi ns de extinção do direito real de 

habitação” (REsp 1617636⁄DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,  Terceira 

Turma, julgado em 27⁄08⁄2019, DJe 03⁄09⁄2019).

A existência desses julgados indica que o  Superior Tribunal de 

Justiça,  atento à determinação constitucional referida, às leis que regem a 

matéria e aos usos e costumes, busca garantir que as relações jurídicas originadas 

ou decorrentes da união estável produzam  resultados iguais ou  semelhantes 

às situações análogas derivadas do casamento.

A dinâmica da realidade social exige do intérprete da norma a 

constante adequação entre o texto da lei e a realidade dos fatos, de maneira a 

não deixar sem amparo jurídico situações assemelhadas que deveriam produzir 

os mesmos resultados. Não se pode, por outro lado, vislumbrar a equiparação 

entre cônjuge e companheiro apenas na seara dos direitos, mas também na dos 

deveres, sob pena de ganhar força a tese de que ao primeiro (o cônjuge) restrições 

são impostas e ao segundo (o companheiro) isso não acontece, quando deveria 

ocorrer (se ele é equiparado àquele no tocante aos direitos).

Por isso, tenho por razoável interpretar o alcance da expressão cônjuge no 

artigo de lei em questão em sua acepção mais ampla, incluindo nele, para fi ns de 

arrolamento de bens, também a fi gura do companheiro.

Por essas razões, conheço do agravo para conhecer, em parte,  do recurso 

especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para denegar a segurança.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.646.193 - SP (2016⁄0334601-2) 

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para acórdão: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Recorrido: Guiomar Della Togna Nardini

Advogados: Lucas Fernandes Garcia e outro(s) - SP247211

Ana Carolina Bizari  - SP228973

Carolina Bosso Topdjian Angelo  - SP241012

EMENTA 

Ambiental. Reserva legal do imóvel. Novo Código  Florestal 

(Lei 12.651⁄2012).  Tempus regit actum. Art. 15.  Irretroatividade. 

Abordagem  infraconstitucional. Área de preservação  permanente. 

Cômputo. Impossibilidade. Art. 66.  Regularização. Aplicabilidade 

imediata.

1.  Conforme estabelecido pelo Plenário do 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 nele prevista (Enunciado 

Administrativo n. 3).

2. O Superior Tribunal de Justiça, em  diversos julgados, tem 

defendido a  tese de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o 

princípio  tempus  regit actum, de forma a não se admitir a aplicação   

das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena 

de retrocesso  ambiental (REsp 1728244⁄SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin,  Segunda Turma, julgado em 06⁄12⁄2018, DJe 08⁄03⁄2019, 

e AgInt  no REsp 1709241⁄SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

Primeira Turma, julgado em 11⁄11⁄2019, DJe 02⁄12⁄2019).

3. A declaração de constitucionalidade de vários dispositivos do 

novo Código Florestal (Lei n. 12.651⁄2012) pelo Supremo Tribunal 

Federal, no  julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 

42 (DJE  13⁄08⁄2019), não inibe a análise da aplicação temporal do 
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texto legal  vigente no plano infraconstitucional, tarefa conferida ao 

Superior Tribunal de Justiça.

4. Ao apreciar a irretroatividade da norma ambiental, esta Corte, 

sem  confl itar com o decidido pelo STF, não ingressa no aspecto 

constitucional  do novo diploma legal, efetuando leitura de ordem 

infraconstitucional,  mediante juízo realizado em campo cognitivo 

diverso.

5. O próprio STF considera que a discussão sobre a aplicação 

do novo  Código Florestal a fatos pretéritos demanda análise de 

legislação infraconstitucional (RE 1170071 AgR, Relator Min. Edson 

Fachin, Segunda Turma, DJe 29⁄11⁄2019, e ARE 811441 AgR, Relator 

Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16⁄09⁄2016).

6. Nesse prisma, a declaração de constitucionalidade do art. 15 da 

Lei n. 12.651⁄2012 não desqualifi ca a aferição da aplicação imediata 

desse dispositivo aos casos ocorridos antes de sua vigência.

7. Este Tribunal considera que “o mecanismo previsto no art. 

15 do novo Código Florestal acabou por descaracterizar o regime de 

proteção das reservas legais e, em consequência, violou o dever geral 

de proteção  ambiental. Logo, tem-se que não merece prosperar o 

acórdão combatido que permitiu o cômputo de Área de Preservação 

Permanente no percentual exigido para instituição de Área de Reserva 

Legal” (AgInt no AREsp 894.313⁄SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 

Segunda Turma, julgado em 11⁄09⁄2018, DJe 17⁄09⁄2018).

8.  O art. 66 daquele diploma, ao prever hipóteses alternativas 

para a  regularização de área de reserva legal, já traz em seu texto 

a possibilidade de retroação da norma, pelo que não há como afastar 

sua aplicação imediata.

9. Recurso especial parcialmente provido.  

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça,  prosseguindo o julgamento,  por maioria, vencidos os Srs. Ministros 

Relator e Sérgio Kukina,  conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa 
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parte, dar-lhe parcial provimento para afastar, tão somente, a aplicação do art. 15 

da Lei n. 12.651⁄2012, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, 

que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Gurgel de Faria (Presidente) 

os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe: 4.6.2020  

RELATÓRIO 

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

Especial interposto pelo Ministério  Público do Estado de São Paulo, com 

fundamento nas alíneas a  e  c do art. 105, III da Constituição Federal, contra 

Acórdão do TJ⁄SP, assim ementado:

Ação civil pública. Ambiental. Instituição de reserva legal regras autoaplicáveis 

imóvel com área superior a 4  (quatro) módulos fi scais). Não incidência da regra 

prevista  no artigo 67 do novo Código Florestal (Lei  12.651⁄2012).  Possibilidade 

de cômputo da área de preservação  permanente na reserva legal (art.15 do 

Código Florestal  vigente). Instituição e regulamentação do Cadastro  Ambiental 

Rural previsto no novo Código Florestal (Lei  12.651⁄2012), por meio do Decreto 

8.235, de 5.05.2014, e da  instrução normativa 2⁄MMA, de 6.5.2014 averbação da 

área desnecessidade.

1. Para os imóveis que medem mais de quatro módulos fi scais,  a instituição 

de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei  4.771⁄65, também é 

feita pela Lei 12.651⁄2012 que a revogou, mas agora com a instituição de novas 

regras, sendo, portanto, plenamente autorizado  o cômputo da área de APP 

na reserva legal, desde que preenchidos os  requisitos do art. 15 da aludida lei. 

Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de manejo fl orestal 

sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo que sua localização 

deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, quanto à regularização, 

esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural 

ou compensação (art. 66), atentando-se para os novos prazos concedidos para a 

recuperação e realização da reserva legal (arts. 29 e seguintes do  Novo Código 

Florestal).

2. Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei 12.651⁄2012,  com redação 

dada pela Lei 12.727⁄2012) que a reserva legal deve ser  registrada tão-somente 

no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e que tal  registro desobriga a averbação 

no Cartório de Registro de Imóveis. Assim,  quanto à obrigação voltada ao 
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registro da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio da averbação, 

procedimento que se reputava como  necessário com o fim de permitir a 

fi scalização da manutenção e preservação de tal área contida nos imóveis rurais, 

vê-se que não mais  exigida em função das recentes publicações do Decreto 

8.235, de 5 de maio  de 2014, e da Instrução Normativa 2⁄MMA, de 6 de maio 

de 2014, que  estabelecem procedimentos a serem adotados para a inscrição, 

registro,  análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis 

rurais  no Cadastro Ambiental Rural CAR, bem como para a disponibilização 

e  integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural SICAR, registro 

público eletrônico de âmbito nacional, de forma a instrumentalizar  as normas 

contidas na Lei 12.651⁄12 (fl s. 477⁄486).

2. Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl s. 604⁄609).

3. Em seu Apelo Especial, sustenta a parte recorrente, além de divergência 

jurisprudencial, afronta aos arts. 2o.,  caput, I, II e IV, e § 4o., II e III da 

Lei  6.938⁄1981 e ao art. 6o. caput e § 2o. da LINDB, sob o fundamento 

de que a aplicação  imediata da Lei 12.651⁄2012 (novo Código Florestal) ao 

caso permitira o cômputo das  Áreas de Preservação Permanente (APP) no 

cálculo da Reserva Legal sem qualquer  limitação, bem como a exploração 

econômica da Reserva Legal. Afi rma, ainda, que a aplicação imediata do novo 

Código Florestal pode confi gurar retrocesso ambiental, além  de permitir a 

descaracterização das áreas de preservação permanente e o comprometimento 

de suas funções biológicas. Alega também ofensa ao art. 167, II, item 22 da Lei 

6.015⁄1973, ao argumento de que não há justifi cação para dispensa de averbação 

da reserva junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

4. Contrarrazões apresentadas (fl s. 626⁄637). O recurso foi admitido  na 

origem (fl s. 689⁄690).

5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da 

douta  Subprocuradora-Geral da República Denise Vinci Tulio, opinou pelo 

provimento do Recurso Especial, nos termos a seguir:

Processual civil. Ambiental. Área de reserva legal.  Cômputo na área 

de preservação permanente. Aplicação do  novo Código Florestal. Execução. 

Retroatividade. Impossibilidade.

1. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o  ato jurídico 

perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada,  tampouco para 

reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações  ambientais o patamar 

de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto 

de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da incumbência 
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do Estado de garantir a  preservação e a restauração dos processos ecológicos 

essenciais (art. 225, § 1o., I) (AgRg no REsp 1.434.797⁄PR, Rel. Ministro Humberto 

Martins,  Segunda Turma, julgado em 17⁄05⁄2016, DJe 07⁄06⁄2016). (AgInt no 

AgInt no AREsp 850.994⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 15⁄12⁄2016, DJe 19⁄12⁄2016).

2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, ao  indicar o Recurso 

Especial   327.687⁄SP como paradigma, logrou êxito em  demonstrar a similitude 

fático-jurídica com o presente caso, evidenciando  que essa Corte Superior 

entendeu que o novo Código Florestal não pode  retroagir para atingir o ato 

jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para 

reduzir de tal modo e sem as necessárias  compensações ambientais o patamar 

de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto 

de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da incumbência 

do Estado de  garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos 

essenciais (art. 225, § 1o., I). (e-STJ fl . 554)

3. Dessa forma, a área de reserva legal fl orestal não pode ser integrada com a 

área de proteção permanente do imóvel.

4. Parecer pelo provimento do recurso especial (fl s. 707⁄711).

6. É, em suma, o breve relatório. 

VOTO VENCIDO

Ementa: Administrativo e ambiental. Recurso especial. 

Ação civil pública. Moldura fática. Compromisso de ajustamento não 

cumprido pelos antigos proprietários. Imóvel alienado  a 

terceiro.  Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não  fi rmado pelo 

atual proprietário.  Direito intertemporal.  Possibilidade do cômputo da 

área de preservação  permanente no cálculo da reserva legal.  Vedação 

à ultratividade do antigo Código Florestal. Relativização do direito 

ambiental adquirido. A natureza jurídica de dano ambiental é permanente 

(caráter continuado). Aplicabilidade do novo Código Florestal (Lei 

12.651⁄2012).  Efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O 

TAC fi rmado com anterior proprietário ou possuidor do imóvel não 

produzirá qualquer efeito sobre o adquirente ou novo  proprietário ou 

possuidor, que dele não participou. Independentemente da lei sob a qual 

foi tomado o compromisso. A superveniência da Lei 12.651⁄2012 é apta 

a modifi car o TAC fi rmado na vigência da Lei 4.771⁄1965. Averbação 

da área de reserva legal no Cartório de  Registro de Imóveis 
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(CRI). Necessidade de proceder à averbação perante o Cartório de Registro 

de Imóveis (CRI)  quando não houver registro da área da reserva legal 

no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Parecer do Ministério Público 

Federal pelo provimento do recurso especial.  Recurso especial do 

presentante ministerial parcialmente provido.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no 

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

devem ser  exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação do proprietário de 

imóvel rural em instituir Área de Reserva Legal em suas propriedades, 

com a possibilidade do cômputo de Área de Preservação Permanente 

(APP) no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que 

cumpridas as condicionantes previstas na Lei 12.651⁄2012, bem como 

sobre a (des)necessidade da averbação da referida área no Cartório de 

Registro de Imóveis (CRI).

3. Moldura Fática.

4. Trata-se na origem, de Ação Civil Pública proposta 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Guiomar Della 

Togna Nardini, fundando-se em Inquérito Civil instaurado objetivando 

coletar informações a respeito de dano ambiental no  imóvel rural 

denominado Sítio Santa Clara, no distrito de Equarana, zona rural da 

comarca de Cândido Rodrigues.

5. O Inquérito Civil Público foi instaurado contra os 

antigos proprietários do imóvel, sendo realizada vistoria por técnico 

da  Secretaria do Meio Ambiente, oportunidade em que se constatou 

a ausência de APP. Foi, então, celebrado Compromisso de Ajustamento 

de  Conduta (fl s. 94⁄98), não cumprido pelos compromissários, os 

quais alienaram o bem a ora recorrida, que também não providenciou 

a  instituição da reserva, uma vez que  rejeitou a proposta de f irmar 

novo TAC (fl s. 238).

6. Histórico da Lei 12.651⁄2012.

7. A Lei 12.651⁄2012, com seu conteúdo normativo atual, resulta 

do esforço conjunto dos Três Poderes da República, a partir de 
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um  amplo – e longo – debate democrático, do qual participaram 

inúmeras instituições e setores da sociedade civil.

8. A defi nição do hodierno sentido da Lei 12.651⁄2012 passou pelo 

Poder Judiciário, com o julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e 

da ADC 42 pelo STF, já no ano de 2018. Mediante ampla discussão, 

pautada principalmente na garantia de proteção ambiental sufi ciente 

e no princípio da proibição de retrocesso ambiental, a Corte Suprema 

confi rmou a constitucionalidade da maior parte do Código.

9. Não se pode desconsiderar o largo esforço político-institucional 

que resultou na formação da Lei 12.651⁄2012, devendo-se privilegiar 

a opção política dos poderes Executivo e Legislativo -  confi rmada 

pelo STF – em fl exibilizar determinados aspectos do regime anterior, 

sem, contudo, abolir a tutela do meio ambiente ou reduzi-la a 

níveis inaptos. Assim, a defi nição de qual será a Lei aplicável em cada 

caso concreto não pode perder de vista o histórico de aprovação do 

Novo Código Florestal e as democráticas decisões políticas e jurídicas 

que nele culminaram

10. Sobre o Direito Intertemporal.

11. A (In)Existência de Direito Ambiental Adquirido.

12. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação 

do  princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, 

contudo, deixando claro e expresso que tal princípio tem por escopo 

e limites a proteção ao núcleo essencial (núcleo duro) dos direitos e 

garantias  socioambientais conquistadas, não podendo ser entendido 

como uma vedação geral para qualquer tipo de alteração legislativa que 

venha modifi car, limitar ou restringir direitos e obrigações atinentes 

ao Direito Ambiental.

13. Não se pode acolher, de forma genérica, a tese de que o direito 

adquirido ambiental impediria a aplicação da Lei 12.651⁄2012 no caso 

ora tratado. As considerações a respeito do maior ou menor nível 

de proteção do Novo Código em relação ao antigo, ou à prevalência 

do  interesse ambiental coletivo sobre o exercício individual do 

direito à  propriedade, são questões já enfrentadas pelo STF em 

ações  concentradas, de maneira que não se pode, agora, adotar a 

mesma argumentação para conferir ultratividade à Lei 4.771⁄1965.
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14. Parâmetros para a confi guração do ato jurídico perfeito.

15. Não se desconhece a jurisprudência da colenda  Segunda 

Turma deste Tribunal Superior, segundo a qual a regra geral será  a 

incidência da legislação fl orestal, de direito material, vigente à época 

dos fatos (PET no REsp. 1.240.122⁄PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012), na qual se determina a aplicação da Lei 4.771⁄1965 

para as degradações ambientais ocorridas em sua vigência.

16. No entanto, a questão merece uma ponderação adicional, pois 

a degradação ambiental de espaços territorialmente protegidos, como 

a APP ou a reserva legal, não se confi gura como ato jurídico perfeito, e, 

portanto, é incapaz de exigir a aplicação ultrativa da Lei na qual iniciada.

17. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, 

nos  casos de dano em tais espaços, não prescreve a pretensão de 

sua reparação, com a recuperação da área degradada, justamente porque 

essa  espécie de dano apresenta natureza continuada, permanente 

(REsp. 1.081.257⁄SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.6.2018; AgRg 

no REsp. 1.421.163⁄SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17.11.2014). 

Com isso, o direito subjetivo da coletividade à recomposição do meio 

ambiente, pelo princípio da actio nata, nasce a todo momento, o que 

impede a fl uência do prazo prescricional.

18. O ato jurídico – qual seja, o dano pela degradação 

do  espaço protegido – não se qualifi ca como perfeito, completo ou 

fi nalizado,  justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de 

forma ininterrupta. A aplicação da Lei 12.651⁄2012 para as supressões 

de vegetação ocorridas  durante a vigência da Lei 4.771⁄1965 não 

confi gura, desse modo, retroatividade sobre o ato jurídico já acabado, 

pois o dano permanece; a hipótese trata-se, isso sim, da tradicional 

aplicabilidade imediata da Lei aos fatos acontecidos em sua vigência.

19. Mantendo a jurisprudência desta Corte íntegra e  coerente 

(art. 926 do Código Fux), faz-se necessário conferir interpretação una 

à qualifi cação do dano ambiental em espaços protegidos;  se quanto 

à prescrição o referido dano é considerado permanente, também quanto ao 

Direito Intertemporal essa deve ser sua natureza.

20.  Delimitação da tese ora adotada: a análise da  existência e a 

recomposição do dano em APP, reserva legal ou outro dos espaços tutelados 

pelo Novo Código deve se pautar, atualmente, pela  totalidade do regime 
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da Lei 12.651⁄2012 (ressalvadas, por óbvio, as  disposições declaradas 

inconstitucionais pelo STF), ainda que a  degradação tenha ocorrido na 

vigência da Lei 4.771⁄1965.

21. Sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

22. Referente à assinatura de TAC com o Ministério Público (ou 

outro órgão ou ente para tanto legitimado), na vigência da Lei 4.771⁄1965, 

visando à recomposição da área danifi cada, distinguem-se, para tanto, 

duas situações: a) defi nir os efeitos do TAC fi rmado por pessoa diversa do 

atual proprietário ou possuidor do imóvel (a exemplo do alienante ou antigo 

possuidor); e b) estabelecer os efeitos da superveniência da Lei 12.651⁄2012 

sobre o TAC tomado na vigência da Lei 4.771⁄1965, pela mesma pessoa que 

pleiteia a aplicação do Novo Código.

23. Caso fi rmado pelo antigo proprietário o TAC com o objetivo 

de recompor a reserva legal ou APP em seu imóvel e, posteriormente, 

alienado o bem a terceira pessoa (que não fez parte do TAC), os termos 

do ajuste com o Órgão Público não serão aplicáveis a  este adquirente, 

porquanto lhe falta o requisito essencial de existência do TAC, a saber: o 

consentimento.

24. Nem se pode dizer que, neste caso, a natureza propter  rem 

da obrigação de restaurar a reserva legal ou APP determinaria 

a vinculação do adquirente ao TAC fi rmado pelo antigo proprietário. 

Afi nal, não se nega a obrigação do atual proprietário ou possuidor de 

recompor o meio ambiente, a qual permanece intacta, ainda que não 

tenha sido ele próprio o causador do dano, exatamente em razão do 

sobredito caráter propter rem (art. 2o., § 2o. do Novo Código Florestal).

25. A existência e extensão da obrigação, por outro lado, devem 

ser aferidas normalmente à luz da Lei 12.651⁄2012 – como em todos os 

demais casos –, pois não há, em relação ao novo proprietário ou possuidor 

do imóvel, qualquer TAC entre ele e o Órgão Público. Ou seja: para defi nir 

a Lei aplicável à situação, é irrelevante a existência de TAC fi rmado 

pelo antigo possuidor ou proprietário, ainda que a assinatura  tenha 

ocorrido na vigência da Lei 4.771⁄1965.

26. Na realidade, ao colher o TAC, a Administração Pública 

–  vinculada que é ao princípio da legalidade – sequer expressa, 

propriamente, sua vontade: ela apenas toma da pessoa o compromisso 

de ajustar sua  conduta à Legislação, passando a cumpri-la, até 
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porque a vontade do  Estado não poderia diferir dessa providência, 

conforme observado a partir da interpretação dada ao art. 5o., § 6o. 

da Lei 7.347⁄1985 (os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências 

legais).

27. Diante dessas digressões, conclui-se, por tanto, que: (a) o TAC 

fi rmado com anterior proprietário ou possuidor do imóvel não produzirá 

qualquer efeito sobre o adquirente ou novo proprietário ou possuidor, que 

dele não participou, independentemente da Lei sob a  qual foi tomado o 

compromisso; e (b) a superveniência da Lei 12.651⁄2012 é apta a modifi car 

o TAC fi rmado na vigência da Lei 4.771⁄1965, incidindo o Novo Código.

28. Averbação da Área de Reserva Legal no Cartório de Registro 

de Imóveis (CRI).

29. Quanto ao pleito referente ao registro da averbação 

da Reserva Legal perante o Cartório de Registro de Imóveis (CRI), 

esta  egrégia Corte Superior entende que a Lei 12.651⁄2012 não 

suprimiu a  obrigação de averbação da Área de Reserva Legal no 

Registro de Imóveis,  mas apenas possibilitou que o registro seja 

realizado, alternativamente, no  Cadastro Ambiental Rural (REsp. 

1.426.830⁄PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29.11.2016).

30. Isso quer dizer que a partir do Novo Código Florestal 

a averbação no Cartório de Registro de Imóveis será dispensada caso 

a  Reserva Legal já esteja registrada no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), consoante dispõe o art. 18, § 4o. da Lei 12.651⁄2012 (REsp. 

1.645.909⁄MG,  Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19.12.2018; 

REsp. 1.276.114⁄MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.10.2016).

31. No causo dos autos ausente o registro no CAR, faz-

se  necessária a averbação da Reserva Legal junto à matrícula do 

imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

32. Recurso Especial do Presentante Ministerial  parcialmente 

provido apenas para impor a obrigação de proceder à  inscrição da 

Reserva Legal no Cartório de Registro de Imóveis.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Inicialmente, nos termos 

do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento 
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no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 

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

interpretações dadas até então pela  jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Moldura fática do acórdão recorrido.

3. No mais, trata-se na origem, de Ação Civil Pública proposta 

pelo  Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Guiomar 

Della  Togna Nardini, fundando-se em Inquérito Civil instaurado objetivando 

coletar informações a respeito de dano ambiental no imóvel rural denominado 

Sítio Santa Clara, no distrito de Equarana, zona rural da comarca de Cândido 

Rodrigues.

4. O Inquérito Civil Público foi inicialmente instaurado contra os antigos 

proprietários do imóvel, sendo realizada vistoria por técnico da Secretaria  Do 

Meio Ambiente, oportunidade em que se constatou a ausência de APP. 

Foi, então, celebrado Compromisso de Ajustamento de Conduta (fl s. 94⁄98), não 

cumprido pelos compromissários, os quais alienaram o bem a ora recorrida, que 

também não providenciou a instituição da reserva ao rejeitar novo TAC (fl s. 238).

5. Em sentença o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos da exordial 

para impor a ora recorrida a obrigação imediata de se abster de explorar a 

área de Reserva Legal e de proceder à recomposição da referida área no prazo 

de 2 anos a  partir da vigência da Lei 12.651⁄2012, bem como de preceder à 

inscrição da Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

6. Irresignados ambas as partes recorreram em sede de Apelação  ao 

Tribunal de origem o qual jugou prejudicado o recurso do Parquet e deu deu 

parcial  provimento ao recurso do particular para instituir a área de Reserva 

Legal à luz do regramento da Lei 12.651⁄2012 - permitir o cômputo de Área 

de Preservação Permanente (APP) no cálculo do percentual da reserva legal do 

imóvel - tudo sob orientação dos órgãos ambientais e mediante a aprovação de 

projeto previamente enviado para tal fi m, sob pena de multa diária a ser fi xada 

na fase de execução do julgado em caso de descumprimento.

7. Já em sede de Recurso Excepcional o Ministério Público do Estado de São 

Paulo insurge-se, em síntese, contra a compensação do percentual de 20% APP 

no cálculo da Reserva Legal, bem como a desnecessidade da averbação da área 

no Cartório de Registro de Imóveis (CRI).
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8. Com efeito, cinge-se a controvérsia acerca da obrigação do proprietário 

de imóvel rural em instituir Área de Reserva Legal em suas propriedades, com 

a possibilidade do cômputo de Área de Preservação Permanente (APP) no 

cálculo  do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que cumpridas as 

condicionantes previstas na Lei 12.651⁄2012, bem como sobre a (des)necessidade 

da averbação da referida área no Cartório de Registro de Imóveis (CRI).

9. Histórico.

10. A Lei 12.651⁄2012, com seu conteúdo normativo atual, resulta 

do  esforço conjunto dos três poderes, a partir de um amplo – e longo – 

debate  democrático, do qual participaram inúmeras instituições e setores da 

sociedade civil.

11. A tramitação legislativa do que viria a ser o Novo Código 

Florestal iniciou-se na Câmara dos Deputados, com a apresentação do Projeto 

de Lei 1.876 em 19.10.1999. Contando com apenas 34 artigos, o PL destinava-

se, conforme sua  exposição de motivos, a eliminar incertezas redacionais 

da Codifi cação anterior,  aprimorando sua redação e esclarecendo o regime 

protetivo das áreas de preservação permanente (APPs) e da Reserva Legal.

12. Depois de mais de uma década nas Casas Legislativas, a 

redação  aprovada da Lei 12.651⁄2012 buscou conciliar os diversos interesses 

envolvidos,  ponderando a inafastável proteção do meio ambiente com a 

liberdade de iniciativa e a  necessidade do desenvolvimento econômico 

sustentável. Tal compromisso, aliás,  restou consignado nas próprias defi nições 

de APP e reserva legal, que conciliam a  tutela ambiental com o bem-estar das 

populações humanas (art. 3o., II) e o uso econômico de modo sustentável (art. 3o., III).

13. Após o trâmite no Congresso, a intervenção direta do Poder Executivo 

manifestou-se na sanção parcial do Novo Código, com a aposição do 

veto presidencial a diversos dispositivos e a posterior edição da MP 571⁄2012 

(convertida na  Lei 12.727⁄2012), redigida para afastar os vácuos legislativos 

decorrentes dos vetos.

14. Por fim, a definição do hodierno sentido da Lei 12.651⁄2012 

passou  pelo Poder Judiciário, com o julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 

4.903 e da ADC 42 pelo STF, já no ano de 2018. Mediante ampla discussão, 

pautada principalmente na  garantia de  proteção ambiental suf iciente  e 

no princípio da proibição de retrocesso ambiental, a Corte Suprema confi rmou a 

constitucionalidade da maior parte do Código.
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15. Diante disso, não se pode desconsiderar o largo esforço  político-

institucional que resultou na formação da Lei 12.651⁄2012, devendo-se 

privilegiar  a opção política dos poderes Executivo e Legislativo - confi rmada 

pelo STF – em  fl exibilizar determinados aspectos do regime anterior, sem, 

contudo, abolir a tutela do meio ambiente ou reduzi-la a níveis inaptos. Assim, 

a defi nição de qual será a Lei aplicável em cada caso concreto não pode perder 

de vista o histórico de aprovação do Novo Código Florestal e as democráticas 

decisões políticas e jurídicas que nele culminaram.

16. Sobre o direito intertemporal.

17. A (in)existência de direito ambiental adquirido.

18. É sabido que, nos termos do art. 5o., XXXVI da CF⁄1988,  a lei 

não  prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; é 

especialmente à  luz dos três institutos referidos no dispositivo constitucional 

que devem ser solucionadas as controvérsias de direito intertemporal envolvidas 

na aplicação do Novo Código Florestal.

19. A respeito do direito (ambiental) adquirido, o saudoso Professor Paulo 

Aff onso Leme Machado assegura que a questão está umbilicalmente relacionada ao 

princípio da vedação ao retrocesso ou da não regressão, fundamentado no art. 225 da 

Constituição Federal, segundo o qual a legislação e a regulamentação relativas ao 

meio ambiente só podem ser melhoradas e não pioradas (Direito Ambiental Brasileiro, 

São Paulo, Malheiros, 2018, p. 147).

20. Afinal, sendo o meio ambiente equilibrado um interesse de toda 

a  coletividade (e, ainda, das gerações futuras), a aferição da existência ou não 

de um  direito adquirido a determinado nível de proteção ambiental passa 

necessariamente pelo  princípio da proibição de retrocesso, com o objetivo 

de identifi car se determinada  alteração legislativa é válida na ótica da tutela 

ambiental sufi ciente e adequada.

21. Nesse sentido, adotando essa interpretação do citado princípio, 

o eminente Ministro Celso De Mello, no último voto prolatado e decisivo para 

este julgamento, concluiu o seguinte:

Reconheço, no entanto, que o princípio vedatório do retrocesso  social, 

quando particularmente invocado em matéria ambiental, não se reveste de valor 

absoluto, como esta Suprema Corte já teve o ensejo de acentuar, ocasião em que, 

ao julgar a ADI 4.350⁄DF, Rel. Min. Luiz Fux, assinalou que  o princípio da vedação 

ao retrocesso social não pode  impedir o dinamismo da atividade legiferante do 
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Estado, mormente quando não se está diante de alterações prejudiciais ao núcleo 

fundamental das garantias sociais.

22. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a aplicação 

do princípio da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, contudo, deixando 

claro e expresso que tal princípio tem por escopo e limites a proteção ao núcleo 

essencial (núcleo duro) dos direitos e garantias socioambientais conquistadas, não 

podendo ser entendido como uma vedação geral para qualquer tipo de alteração 

legislativa que  venha modificar, limitar ou restringir direitos e obrigações 

atinentes ao Direito Ambiental.

23. Não é plausível, assim, que o legislador fi que indefi nidamente vinculado 

às legislações anteriores e não possa alterar o modo de concretização 

de  determinado direito social, do contrário,  o princípio da vedação do 

retrocesso  constituiria  óbice absoluto a qualquer proposta legislativa tendente 

a redimensionar a concreção de  um direito social, conferindo, assim, uma 

intangibilidade às normas infraconstitucionais que não é extensível nem mesmo 

às normas constitucionais.

24. Tais fatores demonstram que, na interpretação da Corte Suprema 

– a quem compete a guarda da Constituição Federal –, a Lei 12.651⁄2012 não 

introduziu retrocesso proibido à tutela ambiental, justamente porque o princípio 

da vedação ao  retrocesso não implica imutabilidade ou engessamento da atividade 

legislativa. Destarte, concluir por um suposto direito adquirido da coletividade 

à aplicação da Lei 4.771⁄1965, em detrimento da incidência imediata da Nova 

Codifi cação, consistiria, por vias transversas, em afastar a decisão vinculante do 

STF em controle concentrado de  constitucionalidade e consagrar a completa 

imobilização legislativa para um sem-número de situações.

25. Portanto, não se pode acolher, de forma genérica, a tese de que o direito 

adquirido ambiental impediria a aplicação da Lei 12.651⁄2012 nos casos 

ora tratados. As considerações a respeito do maior ou menor nível de proteção 

do Novo Código em relação ao antigo, ou à prevalência do interesse ambiental 

coletivo sobre o  exercício individual do direito à propriedade, são questões já 

enfrentadas pelo STF nas  sobreditas ações concentradas, de maneira que não 

se pode, agora, adotar a mesma argumentação para conferir ultratividade à Lei 

4.771⁄1965.

26. Impende destacar que a própria Lei 12.651⁄2012 refere-se, em diversas 

ocasiões (nos arts. 7o., § 3o., 66 e 67, por exemplo), a fatos ocorridos na vigência 

da Lei anterior; a própria defi nição de  área rural consolidada, contida no art. 
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3o.,  IV, baseia-se em fatos pretéritos, ocorridos até o dia 22.07.2008. Tais 

dispositivos tiveram sua constitucionalidade declarada pelo STF, de modo que 

negar a aplicabilidade  imediata do Novo Código terminaria por descumprir a 

decisão da Corte Suprema, ou, em muitos casos – como no do art. 67 –, esvaziar 

completamente o sentido das normas.

27. Parâmetros para a confi guração do ato jurídico perfeito.

28. A respeito do ato jurídico perfeito, a questão apresenta 

outras complexidades, ainda não apreciadas pela Corte Suprema.

29. Não se desconhece a jurisprudência da colenda Segunda Turma deste 

Tribunal Superior, segundo a qual a regra geral será a incidência da 

legislação  florestal, de direito material, vigente à época dos fatos, na qual 

se determina a aplicação  da Lei 4.771⁄1965 para as degradações ambientais 

ocorridas em sua vigência. Nesse sentido cita-se o aresto paradigmático:

Processual civil e administrativo. Novo Código  Florestal (Lei 12.651⁄2012). 

Requerimento. Pedido de reconsideração contra acórdão. Inviabilidade. Princípio 

da  fungibilidade. Recebimento como embargos de declaração.  Violação ao 

art. 535 do CPC não apontada. Auto de infração.  Irretroatividade da lei nova. 

Ato jurídico perfeito. Direito  adquirido. Art. 6o., caput, da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro.

1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente,  proprietário 

rural, no bojo de ação de anulação de ato c⁄c indenizatória, com  intuito de ver 

reconhecida a falta de interesse de agir superveniente do  Ibama, em razão da 

entrada em vigor da Lei 12.651⁄2012 (novo Código  Florestal), que revogou o 

Código Florestal de 1965 (Lei 4.771) e a Lei  7.754⁄1989. Argumenta que a nova 

legislação o isentou da punição que o afl igia, e que seu ato não representa mais 

ilícito algum, estando, pois, livre  das punições impostas. Numa palavra, afi rma 

que a Lei 12.651⁄2012  procedera à anistia dos infratores do Código Florestal de 

1965, daí sem valor o auto de infração ambiental lavrado contra si e a imposição 

de multa de R$ 1.500, por ocupação e exploração irregulares, anteriores a julho 

de 2008, de Área de Preservação Permanente nas margens do rio Santo Antônio.

2. O requerimento caracteriza, em verdade, pleito de  reconsideração da 

decisão colegiada proferida pela Segunda Turma, o que  não é admitido pelo 

STJ. Nesse sentido: RCDESP no AgRg no Ag  1.285.896⁄MS, Rel. Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe  29.11.2010; AgRg nos EREsp 1.068.838⁄PR, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi,  Corte Especial, DJe 11.11.2010; PET nos EDcl no 

AgRg no Ag 658.661⁄MG,  Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

DJe 17.3.2011;  RCDESP no CC 107.155⁄MT, Rel. Ministro Aldir Passarinho 

Junior,  Segunda Seção, DJe 17.9.2010; RCDESP no Ag 1.242.195⁄SP, Rel.  Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.9.2010. Por outro lado,  impossível 
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receber pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, sob o manto 

do princípio da fungibilidade recursal, pois não se levanta nenhuma das hipóteses 

do art. 535 do CPC.

3. Precedente do STJ que faz valer,  no campo  ambiental-urbanístico, a norma 

mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da 

causa, menos protetora da Natureza: O direito material aplicável à espécie é o então 

vigente à época dos fatos. In casu, Lei 6.766⁄79, art. 4o., III, que determinava, em sua 

redação original, a faixa non aedifi candi de 15 (quinze) metros de cada  lado do 

arroio (REsp 980.709⁄RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

2.12.2008).

4. Ademais, como deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não 

anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas 

anteriores a 22 de julho de 2008, de modo  a implicar perda superveniente de 

interesse de agir. Ao contrário, a  recuperação do meio ambiente degradado 

nas chamadas áreas rurais  consolidadas continua de rigor, agora por meio 

de procedimento  administrativo, no âmbito de Programa de Regularização 

Ambiental - PRA,  após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - 

CAR (§ 2o.) e a  assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como 

título extrajudicial (§ 3o.). Apenas a partir daí serão suspensas as sanções aplicadas 

ou aplicáveis (§ 5o., grifo acrescentado). Com o cumprimento das  obrigações 

previstas no PRA ou no TC, as multas (e só elas) serão consideradas convertidas 

em serviços de preservação, melhoria e  recuperação da qualidade do meio 

ambiente”.

5. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem  sido invalidados 

pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral  e irrestrita das 

violações que lhe deram origem, confi guraria patente  contradição e ofensa à 

lógica jurídica a mesma lei referir-se a suspensão e conversão” daquilo que não 

mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, 

os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos 

jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fi ca suspensa 

na esfera administrativa,  no aguardo do cumprimento integral das obrigações 

estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém 

incólume o  interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo 

perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, 

VI).

6. Pedido de reconsideração não conhecido  (PET no REsp.  1.240.122⁄PR, Rel. 

Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012).

30. No entanto, a questão merece uma ponderação adicional, 

pois a degradação ambiental de espaços territorialmente protegidos, como a APP ou 

a reserva legal, não se confi gura como ato jurídico perfeito, e, portanto, é incapaz de 

exigir a aplicação ultrativa da Lei na qual iniciada.
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31. Explica-se. É fi rme o entendimento desta Corte Superior de que, nos 

casos de dano em tais espaços, não prescreve a pretensão de sua reparação, com a 

recuperação da área degradada, justamente porque essa espécie de dano apresenta 

natureza continuada, permanente  (REsp. 1.081.257⁄SP, Rel. Min. Og Fernandes, 

DJe 13.6.2018; AgRg no REsp. 1.421.163⁄SP, Rel. Min. Humberto  Martins, 

DJe 17.11.2014). Com isso, o direito subjetivo da coletividade à recomposição 

do meio ambiente, pelo princípio da actio nata, nasce a todo momento, o que 

impede a fl uência do prazo prescricional.

32. Por conseguinte, o ato jurídico – qual seja, o dano pela 

degradação  do espaço protegido – não se qualifi ca como  perfeito,  completo 

ou fi nalizado,  justamente pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma 

ininterrupta. A aplicação da Lei 12.651⁄2012 para as supressões de vegetação 

ocorridas durante a vigência da  Lei 4.771⁄1965 não confi gura, desse modo, 

retroatividade sobre o ato jurídico já acabado, pois o dano permanece; a hipótese 

trata-se, isso sim, da tradicional aplicabilidade imediata da Lei aos fatos acontecidos 

em sua vigência.

33. O que não se pode é admitir o fracionamento da natureza jurídica 

do dano ambiental por degradação de espaços protegidos: de um lado, para a 

contagem da prescrição, considerá-lo como dano permanente, de modo a renovar 

o termo inicial do prazo prescricional e impedir com isso sua fl uência; de outro, 

para defi nir qual a  Legislação aplicável, tratar o dano como um  ato jurídico 

perfeito, a atrair a incidência da Lei mais gravosa.

34. Mantendo a jurisprudência desta Corte íntegra e coerente (art. 926 do 

Código Fux), faz-se necessário conferir interpretação una à qualifi cação do 

dano ambiental em espaços protegidos; se quanto à prescrição o referido dano 

é considerado permanente, também quanto ao Direito Intertemporal essa deve 

ser sua natureza.

35. Consequentemente, a análise da existência e a recomposição do dano 

em APP, reserva legal ou outro dos espaços tutelados pelo Novo Código 

devem  se pautar, atualmente, pela totalidade do regime da Lei 12.651⁄2012 

(ressalvadas, por óbvio, as disposições declaradas inconstitucionais pelo STF), 

ainda que a degradação tenha ocorrido na vigência da Lei 4.771⁄1965.

36. Sobre a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC):

37. Ainda a respeito da possível existência de ato jurídico perfeito, 

há uma questão especial que merece ser analisada: a assinatura de TAC com o 
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Ministério Público (ou outro órgão ou ente para tanto legitimado), na vigência 

da Lei 4.771⁄1965, visando à recomposição da área danifi cada.

38. Distinguem-se, para tanto, duas situações: a) defi nir os efeitos do TAC 

fi rmado por pessoa diversa do atual proprietário ou possuidor do imóvel (a 

exemplo  do alienante ou antigo possuidor); e b) estabelecer os efeitos da 

superveniência da Lei  12.651⁄2012 sobre o TAC tomado na vigência da Lei 

4.771⁄1965, pela mesma pessoa que pleiteia a aplicação do Novo Código.

39. Na primeira situação, é impossível reconhecer a vinculação 

do atual  proprietário ou possuidor ao TAC firmado pelo anterior, 

independentemente da sucessão de Leis envolvidas no caso.

40. Quanto ao signatário original do TAC, os termos do ajuste lhe 

são  vinculantes apenas por contarem com sua anuência; caso contrário, o 

Órgão Público  passaria a ter o exacerbado poder de, independentemente do 

consentimento da  pessoa, constituir contra ela verdadeiro título executivo 

extrajudicial, o que a Lei admite apenas em hipóteses específi cas. Para a própria 

existência do TAC, ao revés, faz-se necessária a anuência da pessoa, sem a qual 

não se perfectibiliza a sua formação.

41. Nesse sentido, se o pessoa fi rma TAC com o objetivo de recompor a 

reserva legal ou APP em seu imóvel, e posteriormente aliena o bem a terceira 

pessoa (que não fez parte do TAC), os termos do ajuste com o Órgão Público 

não serão aplicáveis a este adquirente, porquanto lhe falta o requisito essencial 

de existência do TAC, a saber: o consentimento.

42. Nem se pode dizer que, neste caso, a natureza propter rem da obrigação 

de restaurar a reserva legal ou APP determinaria a vinculação do adquirente ao 

TAC firmado pelo antigo proprietário. Afinal,  não se nega  a obrigação do 

atual  proprietário ou possuidor de recompor o meio ambiente, a qual permanece 

intacta, ainda que não tenha sido ele próprio o causador do dano, exatamente em 

razão do sobredito caráter propter rem (art. 2o., § 2o. do Novo Código Florestal).

43. A existência e extensão da obrigação, por outro lado, devem ser aferidas 

normalmente à luz da Lei 12.651⁄2012 – como em todos os demais casos –, pois 

não há, em relação ao novo proprietário ou possuidor do imóvel, qualquer 

TAC entre ele e o Órgão Público. Ou seja: para defi nir a Lei aplicável à situação, 

é irrelevante a existência de TAC fi rmado pelo antigo possuidor ou proprietário, 

ainda que a assinatura tenha ocorrido na vigência da Lei 4.771⁄1965.
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44. A questão adquire outras complexidades, todavia, quando o TAC 

foi  fi rmado na vigência da Lei 4.771⁄1965 pela  mesma pessoa  que pretende a 

aplicação do Novo Código ao caso.

45. Nesse caso, seria possível cogitar-se da existência de  retroatividade 

mínima  – também vedada pelo texto constitucional – na incidência da 

Lei  12.651⁄2012, haja vista que  os efeitos futuros do TAC seriam, em tese, 

regidos por Lei que não estava vigente quando de sua formação.

46. Em contratos privados, não há qualquer dúvida de que tal entendimento 

estaria correto, pois o exercício da autonomia privado é efetivamente apto  a 

criar nova relação jurídica entre as partes e estabelecer suas obrigações. Não 

é essa,  entretanto, a melhor interpretação a ser conferida à hipótese, que é 

substancialmente diferente – e isso por três razões.

47. Em primeiro lugar, a assinatura do TAC  não cria qualquer 

relação  jurídica nova, do ponto de vista ambiental, uma vez que a relação e os 

deveres que vinculam os sujeitos ativo e passivo derivam da própria Constituição 

e da Legislação. Os deveres de proteção dos espaços protegidos pelo Código 

Florestal – antigo ou novo – não nascem com a assinatura do TAC; eles são, 

obrigatoriamente, antecedentes ao ajuste.

48. Desse modo, ao contrário de um negócio jurídico contratual, em 

que  o exercício da autonomia contratual inaugura a relação jurídica e prevê 

inéditas  obrigações, o TAC em matéria ambiental não cria, ele próprio, o 

dever de conservação  ambiental, que já está positivado de forma objetiva no 

ordenamento jurídico.

49. Essa natureza institucional do TAC ambiental é, justamente, a segunda 

razão a determinar a aplicação do Novo Código à hipótese.

50. Lembre-se que o interesse público na conservação ambiental 

é  indisponível, não cabendo ao legitimado para tomar o TAC transacionar ou 

fazer  concessões quanto à tutela do meio ambiente. O  conteúdo material  do 

TAC ambiental  é, pois, infenso a modifi cações pelo exercício da autonomia 

contratual, exatamente porque o TAC não é um contrato fi rmado pelo Poder Público.

51. Na realidade, ao colher o TAC, a Administração Pública – vinculada que 

é ao princípio da legalidade – sequer expressa, propriamente, sua vontade: 

ela apenas toma da pessoa o compromisso de ajustar sua conduta à Legislação, 

passando a cumpri-la, até porque a vontade do Estado não poderia diferir dessa 

providência.
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52. Exatamente por isso, o art. 5o., § 6o. da Lei 7.347⁄1985 aduz 

que  os  órgãos públicos legitimados poderão  tomar  dos interessados compromisso 

de ajustamento de sua conduta às exigências legais.

53. Nesse dispositivo, conforme leciona o Professor HUGO 

NIGRO MAZZILLI, a Lei já indica o conteúdo material do TAC, do ponto 

de vista da Administração (ajustamento da conduta às exigências legais), e o fato 

de que o Órgão Público apenas toma, do causador do dano, obrigação de fazer ou 

não fazer (ou seja, a obrigação de que este torne sua conduta adequada às exigências 

da Lei), pois não têm os legitimados ativos da ação civil pública ou coletiva qualquer 

disponibilidade sobre o  conteúdo material da lide  (Compromisso de ajustamento 

de conduta: evolução e fragilidades e atuação do Ministério Público, Revista de 

Direito Ambiental, vol. 41, 2006, p. 93).

54. Somente a pessoa é quem, ao assinar o TAC, exterioriza propriamente 

uma manifestação de vontade. Para tanto, reconhece que a) sua conduta está 

em desconformidade com a Legislação, b)  que está lhe é aplicável  e, 

diante disso, c) assume o compromisso de adequar sua postura às exigências 

do  ordenamento jurídico. O Poder Público, por outro lado, limita-se 

a colher o compromisso, até mesmo em razão da indisponibilidade da proteção 

ao meio ambiente e da natureza de ordem pública das normas ambientais.

55. É nesse sentido que, considerando que é a pessoa – e não 

a Administração – quem exara sua vontade no TAC, o eminente Professor José 

Dos  Santos Carvalho Filho defende que  a natureza jurídica do instituto  é, pois, 

a de  ato jurídico unilateral  quanto à manifestação volitiva, e bilateral somente 

quanto à  formalização, eis que nele intervêm o órgão público e o promitente  (Ação 

Civil Pública: comentários por artigo, São Paulo, Lumen Juris, 2011, p. 222).

56. Diante dessas digressões, conclui-se, por tanto, que: (a) o TAC fi rmado 

com anterior proprietário ou possuidor do imóvel não produzirá  qualquer 

efeito sobre o adquirente ou novo proprietário ou possuidor, que dele  não 

participou, independentemente da Lei sob a qual foi tomado o compromisso; e (b) a 

superveniência da Lei 12.651⁄2012 é apta a modificar o TAC firmado na 

vigência da Lei 4.771⁄1965, incidindo o Novo Código.

57. Averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis 

(CRI).

58. Quanto ao pleito referente ao registro da averbação da Reserva Legal 

perante o Cartório de Registro de Imóveis (CRI), esta egrégia Corte 

Superior entende que a Lei 12.651⁄2012 não suprimiu a obrigação de averbação 
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da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas apenas possibilitou que 

o registro seja realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural (REsp. 

1.426.830⁄PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29.11.2016).

59. Isso quer dizer que a partir do Novo Código Florestal a averbação 

no  Cartório de Registro de Imóveis será dispensada caso a Reserva Legal já 

esteja registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), consoante dispõe o art. 

18, § 4o. da Lei 12.651⁄2012 (REsp. 1.645.909⁄MG, Rel. Min. Regina Helena 

Costa, DJe  19.12.2018; REsp. 1.276.114⁄MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 

11.10.2016).

60. Entretanto, no causo dos autos ausente o registro no CAR, faz-

se  necessária a averbação da Reserva Legal junto à matrícula do imóvel no 

Cartório de Registro de Imóveis.

61. Ante o exposto, dá-se parcial provimento Recurso Especial 

do  Presentante Ministerial apenas para impor a obrigação de proceder à 

inscrição da Reserva Legal no Cartório de Registro de Imóveis.

62. É o voto. 

VOTO-VISTA 

O Sr. Ministro Sérgio Kukina:  Trata-se de recurso especial  manejado 

pelo  Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 105, 

III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal local, assim ementado 

(fl s. 479⁄480):

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL INSTITUIÇÃO DE RESERVA  LEGAL REGRAS 

AUTOAPLICÁVEIS IMÓVEL COM ÁREA  SUPERIOR A 4 (QUATRO) MÓDULOS 

FISCAIS) NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 67 DO NOVO CÓDIGO 

FLORESTAL (LEI Nº 12.651⁄2012) POSSIBILIDADE DE  CÔMPUTO DA ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL 

VIGENTE)  INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

PREVISTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL  (LEI Nº 12.651⁄2012), POR MEIO DO 

DECRETO Nº 8.235, DE  5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2⁄MMA, 

DE 6.05.2014 AVERBAÇÃO DA ÁREA DESNECESSIDADE.

I- Para os imóveis que medem mais de quatro módulos fi scais, a  instituição 

de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei  n° 4.771⁄65, também 

é feita pela Lei n° 12.651⁄2012 que a revogou,  mas agora com a instituição de 

novas regras, sendo, portanto,  plenamente autorizado o cômputo da área de 

APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida 
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lei.  Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de  manejo 

fl orestal sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual  lei, sendo que sua 

localização deve ser aprovada pelo órgão  ambiental competente e, quanto 

à regularização, esta poderá se dar  na forma de recomposição, permissão de 

regeneração natural ou  compensação (art. 66), atentando-se para os novos 

prazos  concedidos para a recuperação e realização da reserva legal (arts.  29 e 

seguintes do Novo Código Florestal).

II- Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei nº 12.651⁄2012,  com 

redação dada pela Lei nº 12.727⁄2012) que a reserva legal  deve ser registrada 

tão-somente no CAR (Cadastro Ambiental Rural)  e que tal registro desobriga 

a averbação no Cartório de Registro de  Imóveis. Assim, quanto à obrigação 

voltada ao registro da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio da 

averbação, procedimento que se reputava como necessário com o fi m de permitir 

a fiscalização da manutenção e preservação de tal área  contida nos imóveis 

rurais, vê-se que não mais é exigida em função  das recentes publicações do 

Decreto nº 8.235, de 5 de maio de  2014, e da Instrução Normativa nº 2⁄MMA, 

de 6 de maio de 2014,  que estabelecem procedimentos a serem adotados 

para a inscrição,  registro, análise e demonstração das informações ambientais 

sobre  os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural CAR, bem como para  a 

disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

SICAR, registro público eletrônico de âmbito nacional, de forma a instrumentalizar 

as normas contidas na Lei nº 12.651⁄12

Opostos embargos declaratórios por Guiomar Della Togna Nardini, foram 

eles rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art. 535 do CPC⁄73.

O  Parquet  paulista questiona a aplicação do novo Código Florestal nas 

ações ambientais propostas na vigência da Lei nº 4.771⁄65, afi rmando que tal 

entendimento afronta os princípios e objetivos da Lei de Política Nacional do 

Meio Ambiente. Assim, aponta como violados os arts. 2º, caput, I, III, e IV e 4º, 

II e III, da Lei nº 6.938⁄81.

Para tanto, defende que (fl . 534):

A Reserva Legal se destina essencialmente à conservação da  biodiversidade 

e ao uso sustentável de recursos naturais, enquanto  a APP tem como, 

objetivo preservar recursos hídricos, a paisagem,  a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fl uxo gênito de fauna e fl ora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas.

Tratar tais espaços ambientais como equivalentes compromete a composição 

e a diversidade das espécies da fl ora e da fauna nativa destes espaços ambientais, 

já que a APP não protege as mesmas, espécies presentes na área de Reserva Legal, 

e, vice-versa.
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Do mesmo modo, ao possibilitar a sobreposição de espaços  ambientais 

completamente distintos (Reserva Legal e APP) quanto  ao aspecto da 

funcionalidade biológica, o aresto recorrido’ também desconsiderou o princípio 

da proibição de retrocesso ambiental;  por meio do qual se estabelece que 

as conquistas  jurídico-ambientais não podem ser reduzidas ou afastadas 

por  alterações supervenientes da legislação ambiental, em prejuízo das  futuras 

gerações.

Ao fi nal, indica dissídio jurisprudencial com julgado desta Corte (AgRg 

no  AREsp 327.687⁄SP), afirmando que deve prevalecer o entendimento de 

“impossibilidade de  aplicação imediata da lei nova fl orestal por representar 

medida de forte retrocesso na defesa do meio ambiente, ao reduzir o patamar 

de proteção dos ecossistemas frágeis sem que haja as necessárias compensações 

ambientais” (fl . 549).

O ilustre Relator, em judicioso voto, delimitou a controvérsia a ser debatida 

como sendo “a obrigação do proprietário de imóvel rural em instituir Área de 

Reserva Legal em suas propriedades, com a possibilidade do cômputo de Área 

de Preservação Permanente (APP) no cálculo do percentual da Reserva Legal 

do imóvel, desde que cumpridas as condicionantes previstas na Lei 12.651⁄2012, 

bem como sobre a (des)necessidade da averbação da referida área no Cartório 

de Registro de Imóveis (CRI)”.

Ao examinar a questão de direito intertemporal, afastou a tese de que 

o direito  adquirido ambiental impediria a aplicação da Lei nº 12.651⁄2012 

na presente hipótese, porquanto o  Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, e da ADC 42, confi rmou a constitucionalidade 

dos arts. 67 e 68 do novo Código Ambiental, pautando a discussão exatamente 

na garantia de proteção ambiental suficiente e no princípio da proibição 

de  retrocesso ambiental. Dessa forma, não se poderia conferir ultratividade à 

Lei 4.771⁄65, como se pretende, a fi m de garantir o cumprimento de um TAC 

fi rmado sob a égide do Código anterior.

Também afastou a pretensão de que o compromisso acordado no TAC 

(com os  antigos proprietários), para a reparação da degradação ambiental em 

espaço protegido, seja aceito como ato jurídico perfeito, sob a compreensão de 

que o dano possui caráter contínuo, ante o direito subjetivo da coletividade à 

recomposição do meio ambiente.

O relator ressaltou, ainda, jurisprudência desta Corte segundo a qual a 

degradação ambiental praticada em espaços territorialmente protegidos, como a 
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APP ou a reserva legal, possui caráter continuado, motivo pelo qual as ações de 

pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis.

Nesse ponto, destacou conhecer e discordar do posicionamento adotado 

pela Segunda Turma, expresso na PET no REsp 1.240.122⁄PR, relator Ministro 

Herman Benjamin, segundo o qual, “no campo ambiental-urbanístico, a norma 

mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento 

da causa, menos protetora da Natureza”.

Assim, propõe a adoção da tese segundo a qual a existência e necessidade 

de  reposição do dano em espaços tutelados pelo Código Ambiental deve ser 

pautada pelo regime da  Lei 12.651⁄2012 (novo Código Florestal), observada 

a exegese do STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, e da ADC 42, 

mesmo que a noticiada degradação tenha ocorrido na vigência da revogada Lei 

4.771⁄65 (Código Florestal anterior).

Ao fi nal, acolhe em parte a pretensão recursal, para impor à parte recorrida 

a obrigação de proceder à inscrição da Reserva Legal no Cartório de Registro 

de Imóveis, forte na compreensão de que, a partir do Novo Código Florestal, 

a averbação no CRI será dispensada caso a Reserva Legal já esteja registrada 

no Cadastro Ambiental Rural (CAR), consoante dispõe o art. 18, § 4o. da Lei 

12.651⁄2012, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Após o voto do relator, pedi vista antecipada dos autos para examinar mais 

de perto a questão.

É o relatório. Segue a fundamentação.

Em um breve retrospecto sobre o tema, a Segunda Turma, já em 2012, 

houvera  afastado a tese consubstanciada na existência de anistia ampla e 

irrestrita das infrações ou condutas lesivas ao meio ambiente, quando ocorridas 

em momento anterior à vigência da Lei 12.651⁄2012.

Segundo o decidido na  PET no REsp 1.240.122⁄PR, nas palavras do 

relator, Sua Excelência o Ministro Herman Benjamin, “a recuperação do meio 

ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, 

agora por meio de procedimento  administrativo, no âmbito de Programa de 

Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do  imóvel no Cadastro 

Ambiental Rural - CAR (§ 2°) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), 

valendo este como título extrajudicial (§ 3°). Apenas a partir daí “serão 

suspensas” as  sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5°, grifo acrescentado). Com 

o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, ‘as multas’ (e só 
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elas) ‘serão consideradas convertidas em serviços  de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente’ (PET no REsp  1.240.122⁄PR, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em  02⁄10⁄2012, DJe 

19⁄12⁄2012).

Em seu voto, o mesmo relator fez sinalar, ainda que em  obiter dictum, 

a  compreensão de que a norma ambiental superveniente, mais benéfi ca, não 

poderia atingir os processos em curso, pois “o novo Código Florestal não pode 

retroagir para atingir o ato jurídico  perfeito, direitos ambientais adquiridos 

e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e  sem as necessárias 

compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis 

ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional 

intocável e intransponível da “incumbência” do Estado de garantir a preservação 

e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)”.

Posteriormente, com idêntica premissa hermenêutica, a Segunda Turma, 

ao  apreciar o  REsp 1.676.447⁄SP, compreendeu pela impossibilidade de 

compensação de eventuais Áreas de Preservação Permanente (APPs) em área 

destinada à Reserva Legal, afastando, nessa medida, a incidência do art. 15 da Lei 

12.651⁄2012 (Código Florestal). Isso porque, no campo ambiental-urbanístico, 

valeria a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea 

ao julgamento da causa, quando menos protetora da Natureza, concluindo que o 

“direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos”.

Eis a ementa do julgado:

Ambiental e administrativo. Ação civil pública. Novo  Código Florestal. 

Irretroatividade. Aplicação do art. 15 da Lei 12.651⁄2012. Compensação de APPs 

em  área de reserva legal. Proibição de retrocesso.  Proteção dos ecossistemas 

frágeis.

1. Cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de  origem que 

possibilitou a compensação de eventuais Áreas de  Preservação Permanente 

(APPs) em área destinada a Reserva  Legal, fundamentando-se no art. 15 da Lei 

12.651⁄2012 (Código Florestal).

2. Não se emprega norma ambiental superveniente de cunho  material 

aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico  perfeito, os direitos 

ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja  para evitar a redução do patamar 

de proteção de ecossistemas  frágeis sem as necessárias compensações 

ambientais. No mesmo  sentido: AREsp 611.518⁄MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe de 25⁄8⁄2015; EDcl no REsp 1.381.341⁄MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 

27⁄8⁄2015;
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AREsp 730.888⁄SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 16⁄9⁄2015; AgRg no REsp 

1.367.968⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12⁄3⁄2014.

3. O STJ consolidou o entendimento de que “’o novo Código Florestal não pode 

retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os  direitos ambientais adquiridos 

e a coisa julgada, tampouco para  reduzir de tal modo e sem as necessárias 

compensações ambientais  o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou 

espécies  ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite  constitucional 

intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de garantir a preservação 

e a restauração dos processos  ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)’ (AgRg no 

REsp 1.434.797⁄PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,  julgado em 

17⁄05⁄2016, DJe 07⁄06⁄2016)” (AgInt no AgInt no  AREsp 850.994⁄SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques,  Segunda Turma, DJe de 19.12.2016). Nesse sentido: 

EDcl no REsp 1.389.942⁄MS, Rel. Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 364.256⁄MS, Rel. Ministra  Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, julgado em 21.9.2017, aguardando publicação.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1.676.447⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

10⁄10⁄2017, DJe 17⁄12⁄2018)

A partir deste julgamento, é possível verificar a consolidação, em 

nossa jurisprudência, da compreensão de que não seria possível aplicar o disposto 

no art. 15 do novo Código Florestal, mais benéfi co para o infrator, às infrações 

ambientais praticadas sob e égide da legislação anterior.

Neste sentido, destacam-se os seguintes acórdãos:  REsp 1.605.841⁄SP, 

Rel.  Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12⁄06⁄2018, 

DJe  01⁄07⁄2019;  AgInt no REsp 1.676.786⁄SP, Rel. Ministra Regina Helena 

Costa,  Primeira Turma, julgado em 12⁄06⁄2018, DJe 18⁄06⁄2018;  AgInt no 

AREsp  1.115.534⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 19⁄06⁄2018, DJe 27⁄06⁄2018; AgInt no AREsp 1.044.947⁄MG, 

Rel. Ministro  Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 25⁄10⁄2018, DJe 

04⁄12⁄2018; e AgInt no REsp 1.521.487⁄MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, julgado em 27⁄08⁄2019, DJe 06⁄09⁄2019.

No entanto, o tema retorna ao debate com novo pano de fundo, qual seja, 

a superveniente declaração de constitucionalidade de importantes dispositivos do 

novo Código Florestal pela Excelsa Corte, fruto do conjunto julgamento das 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4901, 4902, 4903 e 4937, bem assim da 

Ação Declaratória de Constitucionalidade 42.
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Ao examinar o extenso acórdão prolatado nessas cinco ações objetivas, 

resta  evidenciado que os debates sobre a constitucionalidade dos dispositivos 

impugnados se deram  com foco na interpretação sistêmica das inovações 

trazidas pela Lei 12.651⁄2012, em especial no que se refere à reserva legal, às 

áreas de preservação permanente e aos mecanismos trazidos para reparação e 

sanção do dano ambiental causado.

Dentre as várias premissas teóricas adotadas no exame das referidas ações, 

o eminente Ministro Luiz Fux, relator no STF, chamou a atenção para o fato 

de que o debate seria norteado, não só pelas diretrizes trazidas na Constituição 

Federal, mas também pelos diversos  tratados internacionais de que o Brasil é 

signatário, destacando, sempre, a complexidade no estabelecimento de critérios 

para a adoção de políticas públicas na seara ambiental.

Assim, fez pontuar que “as políticas públicas ambientais devem conciliar-

se com  outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o 

mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades 

básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualifi car 

determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do 

meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo 

rótulo de ‘retrocesso ambiental’, ignorando as diversas nuances que permeiam 

o  processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de 

apaziguar interesses confl itantes por meio de regras gerais e objetivas”(item 11 

da respectiva ementa).

Nesse contexto, ao examinar a constitucionalidade do art. 15 do novo 

Código Florestal, concluiu o STF que “O cômputo das Áreas de Preservação 

Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo 

legislador, da função que lhe assegura o art.  225, § 1º, III, da Constituição, 

cabendo-lhe fi xar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os 

valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, 

II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma 

forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da 

extensão da Reserva Legal  equivale a tolher a prerrogativa da lei de fi xar os 

percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais 

atingidos” (item 22, letra p, da mesma ementa).

A partir do cenário assim estabelecido, passo a examinar o recurso 

especial,  ressaltando que meu voto converge com o novo olhar proposto pelo 

preclaro Ministro Napoleão, no que se refere a este ponto.
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O presente apelo nobre foi tirado de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo, que tinha como objetivo impor ao 

réu a obrigação de averbar a área de reserva fl orestal correspondente a 20% do 

total da propriedade adquirida em 2012, a fi m de fazer valer TAC fi rmado com 

os antigos proprietários, ainda na vigência da Lei 4.771⁄65.

No recurso especial, pretende-se a reforma do acórdão recorrido, no que 

afastou  a necessidade de averbação da reserva fl orestal perante o Cartório 

de Imóveis, concluindo pela  incidência do art. 15 do novo Código Florestal, 

que determinou a instituição de Reserva Legal,  com o cômputo da Área de 

Preservação Permanente, além da inclusão do imóvel no CAR -  Cadastro 

Ambiental Rural.

Entretanto, em vista do já referenciado contexto delineado no julgamento 

das  ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, e da  ADC 42, tenho que não há como 

permanecer hígido o entendimento outrora adotado por esta Corte, no sentido 

de que “o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico 

perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa  julgada, tampouco para 

reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar 

de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto 

de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ 

do Estado de  garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos 

essenciais (art. 225, § 1º, I)”  (AgRg no REsp 1.434.797⁄PR, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17⁄05⁄2016, DJe 07⁄06⁄2016)”.

Por fim, merece registro que  Parquet  estadual, nas razões de seu 

especial, pretende a reforma do acórdão recorrido por afronta aos arts. 2°, I, III 

e IV,  e 4°, II e III, da Lei n° 6.938⁄81, “para que seja afastada a possibilidade de 

aplicação imediata dos arts. 15 e 66 da Lei 12.651⁄12 ao presente caso” (fl . 553).

O relator, no entanto, propõe, na parte fi nal de seu judicioso voto, que 

o recurso seja provido para que, nos termos do art. 18, § 4º, do novo Código 

Florestal, diante da ausência de  registro do imóvel no CAR, seja imposto à 

parte recorrida que averbe a Área de Reserva Legal no Cartório de Registro de 

Imóveis.

Assim, nota-se que o provimento jurisdicional proposto não encontra 

abrigo na pretensão recursal, que se limitou a requerer a incidência da anterior 

norma ambiental, mais severa, em razão do princípio da proibição de retrocesso 

ambiental.
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Em acréscimo, anoto que o acórdão recorrido expressamente já impôs à 

ré a obrigação de “instituir a área de reserva legal à luz do regramento contido 

no novo Código  Florestal acima ressaltado, tudo sob orientação dos órgãos 

ambientais e mediante a aprovação de  projeto previamente enviado para tal 

fi m nos prazos acima fi xados, sob pena de multa diária a ser fi xada na fase de 

execução do julgado em caso de descumprimento” (fl . 486).

Por derradeiro, esta Primeira Turma compreende que, “com o advento da 

Lei n. 12.651⁄2012, é dispensável a averbação da reserva legal no Cartório de 

Registro de Imóveis se  houver prévio registro no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR)”, e somente na ausência do registro  na esfera administrativa é que se 

faz necessária a averbação da reserva legal junto à matrícula do imóvel (REsp 

1.645.909⁄MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 

06⁄12⁄2018, DJe 19⁄12⁄2018).

Ante o exposto, tendo em vista a afi rmada declaração de constitucionalidade do 

art. 15 da Lei 12.651⁄2012, com o afastamento expresso da tese de  que 

essa norma violaria o princípio constitucional da vedação do retrocesso 

ambiental, acompanho em parte o ilustre Relator (pois entendo desnecessária a 

também averbação da reserva legal no CRI), em ordem a negar provimento ao 

recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo.

É como voto. 

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Após o bem-lançado voto do eminente 

relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em que deu parcial provimento 

ao recurso especial para impor ao recorrente a obrigação de inscrever a Reserva 

Legal no cartório de registro de imóveis, e do voto do eminente  Ministro 

Sérgio Kukina, que acompanhou em parte o Relator, pedi vista dos autos e 

agora submeto o feito a julgamento.

Cuidam os autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público 

do Estado de São Paulo, em que visa impor aos réus obrigação “consistente na 

instituição, medição, demarcação e averbação de área de reserva fl orestal (...), 

bem como comprovar a existência de  cobertura fl orestal em referida área, ou 

de que está cumprindo as condicionantes para a  recomposição da área, e se 

abster de explorá-la ou nela promover ou permitir que se promovam atividades 

danosas, ainda que parcialmente.” (e-STJ fl . 407)
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O sentenciante:

julgou parcialmente procedente a ação para impor à ré (i) a obrigação 

de  apresentar em 180 dias projeto de instituição, medição e demarcação da 

área de  reserva legal junto ao órgão ambiental estadual competente, bem 

como atender  com exatidão e presteza todas as exigências formuladas pelo 

referido órgão  ambiental; (ii) a obrigação imediata de se abster de explorar a 

área de reserva  legal, bem como, se o caso, de proceder à recomposição da 

referida área em até 2  (dois) anos contadas da data da publicação da Lei n° 

12.651⁄12, devendo tal  processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo 

Programa de  Regularização Ambiental - PRA, de que trato o artigo 59 do novo 

Código Florestal e; (iii) obrigação de proceder a inscrição da reserva legal no CAR, 

no prazo de 1 (um) ano contada da sua implantação, prorrogável uma única vez, 

por  igual período, desde que haja ato do Chefe do Poder Executivo. Em razão 

da sucumbência, deverá a ré arcar com as custas processuais. (e-STJ fl . 480).

Ambas as partes apelaram e o Tribunal de origem proveu em parte o apelo 

da parte ré, reputando prejudicada a apelação do Parquet, em acórdão que foi 

assim ementado (e-STJ fl s. 479⁄480):

Ação civil pública ambiental instituição de reserva legal regras autoaplicáveis 

imóvel com área superior a 4 (quatro)  módulos fi scais) não incidência da regra 

prevista no artigo 67 do novo Código Florestal (Lei nº 12.651⁄2012) possibilidade 

de  cômputo da área de preservação permanente na reserva  legal (art. 15 do 

Código Florestal vigente) instituição e  regulamentação do Cadastro Ambiental 

Rural previsto no novo Código Florestal (Lei nº 12.651⁄2012), por meio do Decreto 

nº 8.235, de 5.05.2014, e da instrução normativa nº 2⁄MMA, de 6.05.2014 averbação 

da área desnecessidade.

I- Para os imóveis que medem mais de quatro módulos fi scais, a instituição 

de  20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771⁄65, também 

é feita  pela Lei n° 12.651⁄2012 que a revogou, mas agora com a instituição de 

novas  regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área 

de APP na  reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da 

aludida lei.  Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de 

manejo  fl orestal sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo 

que sua  localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, 

quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão 

de  regeneração natural ou compensação (art. 66), atentando-se para os 

novos prazos concedidos para a recuperação e realização da reserva legal (arts. 29 

e seguintes do Novo Código Florestal).

II- Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei nº 12.651⁄2012, com 

redação  dada pela Lei nº 12.727⁄2012) que a reserva legal deve ser registrada 
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tão-somente  no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e que tal registro desobriga 

a averbação no  Cartório de Registro de Imóveis. Assim, quanto à obrigação 

voltada ao registro  da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio 

da averbação,  procedimento que se reputava como necessário com o fi m de 

permitir a  fiscalização da manutenção e preservação de tal área contida nos 

imóveis rurais, vê-se que não mais é exigida em função das recentes publicações 

do Decreto nº 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa nº 2⁄MMA, 

de 6 de maio  de 2014, que estabelecem procedimentos a serem adotados 

para a inscrição,  registro, análise e demonstração das informações ambientais 

sobre os imóveis  rurais no Cadastro Ambiental Rural CAR, bem como para a 

disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

SICAR, registro público eletrônico de âmbito nacional, de forma a instrumentalizar 

as normas contidas na Lei nº 12.651⁄12.

O Parquet interpôs recurso especial, no qual aponta como violados os arts. 

2º, caput, I, III, e IV, e 4º, II e III, todos da Lei n. 6.938⁄1981 (e-STJ fl s. 523⁄553).

Questiona o recorrente a aplicação  imediata dos arts. 15 e 66 da Lei 

n.  12.651⁄2012, os quais permitem o cômputo das áreas de preservação 

permanente no cálculo da  Reserva Legal (art. 15) e a possibilidade de o réu 

promover a compensação da Reserva Legal em outra área (art. 66), ao argumento 

de que “o aresto recorrido desconsiderou o princípio da proibição de retrocesso 

ambiental” (e-STJ fl . 534).

Pugna pelo “cumprimento das obrigações de instituir, demarcar e averbar 

área de Reserva Legal, em face dos réus, conforme estabelecido na Lei n° 

4.771⁄65”.

Incontroversa a inexistência de averbação de reserva florestal legal 

na  matrícula do imóvel (e-STJ fl . 408), a questão submetida a exame desta 

Corte diz respeito ao  regramento legal aplicável para a referida averbação: 

se o novo Código Florestal, como entendeu o Tribunal a quo, ou a legislação 

ambiental anterior (Lei n. 4.771⁄65), como deseja o recorrente.

Acerca do tema, há diversos julgados nesta Corte nos quais se defende a 

tese de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio  tempus regit 

actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código 

Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. Ilustrativamente:

Ambiental e processual civil. Execução de título  extrajudicial. Termo de 

Compromisso de Recuperação  Ambiental - TCRA. Alegação de inexigibilidade 

do título em razão da superveniência do art. 8º, § 3º, do novo Código Florestal. 

Acórdão que concluiu que o referido dispositivo  não estava regulamentado. 
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Fundamento não atacado nas  razões recursais. Súmula 283⁄STF. Deficiência 

na fundamentação. Súmula 284⁄STF.

1. Hipótese em que o recorrente pleiteia a declaração de inexigibilidade 

de Termo  de Compromisso de Recuperação Ambiental, mediante a aplicação 

retroativa do art. 8°, § 3°, da Lei 12.651⁄2012, que dispensa a autorização de órgão 

ambiental  competente para a execução de obras, em caráter de urgência, de 

atividade de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas 

à prevenção e mitigação de acidentes em áreas públicas, razão pela qual o TCRA 

deveria ser desconstituído, pois o desassoreamento de margem de curso d’água 

em APP contida em área urbana se enquadraria na referida dispensa legal.

2. Sobre a questão, o Tribunal de origem concluiu: “não basta que a 

embargante  alegue que a novel legislação ambiental permite a dispensa de 

autorização para realizar a supressão de vegetação nativa em área de preservação 

permanente, porque o disposto na Lei n° 12.651⁄12 não está regulamentado, não 

podendo se afi rmar que a supressão de vegetação em APP pela Municipalidade 

de Jandira  para desassoreamento de curso d’água seria, necessariamente, uma 

das hipóteses previstas no supracitado artigo de lei” (fl . 85, e-STJ).

Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é 

apto,  por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, 

por  analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência 

na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ademais, ainda que superado tal óbice,  o STJ consolidou o entendimento 

de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, 

os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para  reduzir de tal 

modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar  de proteção de 

ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto  de transgredir o 

limite constitucional intocável e intransponível da incumbência do Estado de garantir 

a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I): 

AgInt no AREsp 894.313⁄SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado 

em 11⁄09⁄2018, DJe 17⁄09⁄2018; AgInt no AREsp 1.115.534⁄SP, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19⁄06⁄2018, DJe 27⁄06⁄2018; AgInt 

no REsp 1.676.786⁄SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 

12⁄06⁄2018, DJe 18⁄06⁄2018; AgInt no AREsp 1.211.974⁄SP, Rel. Ministro  Francisco 

Falcão, Segunda Turma, julgado em 17⁄4⁄2018, DJe 23⁄04⁄2018; AgInt  no REsp 

1.597.589⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,  DJe 

26⁄02⁄2018; REsp 1.680.699⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017; AgInt no AgInt no AREsp  850.994⁄SP, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de  19⁄12⁄2016; 

EDcl no REsp 1.389.942⁄MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães,  Segunda Turma, 

DJe 28⁄09⁄2017; AgRg no EAREsp 364.256⁄MS, Rel. Ministra  Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, DJe 08⁄05⁄2018; AgInt no REsp  1.544.203⁄MG, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe  09⁄05⁄2018; REsp 1.680.699⁄SP, Rel. 
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Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,  DJe 19⁄12⁄2017; AgInt no AREsp 

826.869⁄PR, Rel. Ministro Francisco Falcão,  Segunda Turma, DJe 15⁄12⁄2016; 

AgInt no REsp 1.597.589⁄SP, Rel. Ministro  Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 26⁄2⁄2018; REsp 1.715.929⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 26⁄02⁄2018; AgInt  no REsp 1.363.943⁄SC, Rel. Ministro 

Gurgel de Farias, Primeira Turma, DJe  15⁄12⁄2017; AgInt no REsp 1.510.457⁄MS, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa,  Primeira Turma, DJe 26⁄06⁄2017; AgInt no 

REsp 1.389.613⁄MS. Ministra  Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

27⁄06⁄2017; AgInt no REsp  1.381.085⁄MS. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 23⁄08⁄2017; REsp  1.381.191⁄SP, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda 

Turma, julgado em 16⁄06⁄2016,  DJe 30⁄6⁄2016; AgInt no AREsp 826.869⁄PR, 

Ministro Francisco Falcão,  Segunda Turma, DJe 15⁄12⁄2016; AREsp 611.518⁄MS, 

Rel. Min. Herman  Benjamin, DJe de 25⁄08⁄2015; EDcl no REsp 1.381.341⁄MS, 

Rel. Min. Humberto  Martins, DJe de 27⁄8⁄2015; AREsp 730.888⁄SP, Rel. Min. 

Humberto Martins,  Segunda Turma, DJe de 16⁄09⁄2015; REsp 1.462.208⁄SC, Rel. 

Ministro Humberto  Martins, Segunda Turma, DJe 06⁄04⁄2015; AgRg no REsp 

1.367.968⁄SP, Rel.  Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12⁄03⁄2014; 

PET no REsp  1.240.122⁄PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

19⁄12⁄2012.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1728244⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

06⁄12⁄2018, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifos acrescidos). 

Processual civil e ambiental. Novo Código Florestal.  Irretroatividade.  Tempus 

regit actum. Cláusula de reserva  de plenário. Violação. Ausência. Deficiência 

recursal. Inexistência.

1. O Plenário do STJ decidiu que “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” (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não há como fazer retroagir a novel legislação florestal para afastar 

o cumprimento de transação penal formalizada em Juizado Especial, sob a égide 

da  norma revogada (desfazer rancho erguido em APP), pois é fi rme a posição 

desta  Corte de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio  tempus 

regit  actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo 

Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental.

3. A irretroatividade do Novo Código Florestal assentada na decisão 

agravada  não implica afronta à cláusula de reserva de plenário, porquanto 

sequer houve  pronúncia de inconstitucionalidade de preceito legal, senão a 

interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso.

4. O equívoco redacional do recurso ministerial acolhido – que 

menciona “averbação da área de reserva legal em imóvel rural” ao invés de 
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“regularização de rancho em área de preservação permanente” constitui erronia 

terminológica  (reserva legal x APP) – não impede a admissibilidade recursal, 

mormente porque,  noutro trecho, foi explicitado de modo correto o objeto da 

ação.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1709241⁄SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado 

em 11⁄11⁄2019, DJe 02⁄12⁄2019)

Divergindo desta orientação, o eminente Relator, em seu voto, defende que 

“a análise da existência e a recomposição do dano em APP, reserva legal ou 

outro dos espaços tutelados pelo novo Código deve se pautar, atualmente, pela 

totalidade do regime da Lei 12.651⁄2012 (ressalvadas, por óbvio, as disposições 

declaradas inconstitucionais pelo STF), ainda que a degradação tenha ocorrido 

na vigência da Lei 4.771⁄1965”.

Tal conclusão emana do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42 (DJE 13⁄08⁄2019), nas 

quais a Suprema Corte atestou a constitucionalidade de diversos dispositivos do 

novo Código Ambiental, entre eles, o art. 15 daquele diploma.

Com a mais respeitosa vênia, não compartilho da mesma compreensão.

Penso que a posição externada pelo STF, no controle concentrado 

de  constitucionalidade, não impede a análise da irretroatividade do novo 

Diploma Legal, pois trata-se de abordagens diferentes.

A orientação desta Corte não ingressa no aspecto constitucional do 

novo  diploma, nem poderia tê-lo feito, mas aprecia a irretroatividade da 

norma ambiental, amparada na  LINDB. Isto é, efetua uma leitura de ordem 

infraconstitucional.

Acerca da inaplicabilidade da norma ambiental superveniente e 

“do  problema da intertemporalidade jurídico-fl orestal”, transcrevo excerto do 

voto do em. Ministro Herman Benjamin (PET no REsp 1240122⁄PR – e-STJ 

fl s. 616⁄618 –, Rel. Ministro Herman  Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

02⁄10⁄2012, DJe 19⁄12⁄2012):

O esquema é bem simples: o novo Código Florestal não pode retroagir 

para  atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa 

julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações 

ambientais o patamar de  proteção de ecossistemas frágeis ou espécies 

ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável 
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e intransponível da  “incumbência” do Estado de garantir a preservação e 

restauração dos processos  ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I). No mais, não 

ocorre impedimento à retroação e alcançamento de fatos pretéritos.

Dispõe o art. 6º,  caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: 

a  nova lei “terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o  direito 

adquirido e a coisa julgada” (ou, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, 

com redação  assemelhada: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada”).

A regra geral, pois, é a irretroatividade da lei nova (lex non habet oculos  retro); 

a retroatividade plasma exceção, blindados, no Direito brasileiro, o ato  jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Mesmo fora desses três domínios 

de intocabilidade, a retroatividade será sempre exceção, daí  requerendo-

se manifestação expressa do legislador, que deve, ademais,  fundar-se 

em extraordinárias razões de ordem pública, nunca para atender  interesses 

patrimoniais egoísticos dos particulares em prejuízo da coletividade e  das 

gerações futuras.

Precisamente por conta dessa excepcionalidade, interpreta-se estrita 

ou restritivamente; na dúvida, a opção do juiz deve ser pela irretroatividade, mormente 

quando a ordem pública e o interesse da sociedade se acham mais bem resguardados 

pelo regime jurídico pretérito, em oposição ao interesse  econômico do indivíduo 

privado mais bem assegurado ou ampliado pela legislação posterior. Eis a razão para 

a presunção relativa em favor da irretroatividade, o que conduz a não se acolherem 

efeitos retro-operantes tácitos, embora dispensadas fórmulas sacramentais.

Indubitável que ao legislador compete modificar e revogar suas próprias 

leis. Ao  fazê-lo, porém, seja para substituí-las por outra seja para simplesmente 

no seu  lugar deixar o vazio, a Constituição e a Lei de Introdução às Normas do 

Direito  Brasileiro vedam-lhe atingir direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e 

a coisa julgada constituídos sob o império do regime jurídico anterior. Em suma, 

a lei  pode, sim, retroagir, desde que não dilapide o patrimônio material, moral 

ou  ecológico, constitucional ou legalmente garantido, dos sujeitos, individuais 

ou coletivos: essa a fronteira da retroatividade.

Consequentemente, mesmo que na hipótese sob apreciação judicial 

seja  admissível, em tese, a retroação (isto é, ausente qualquer antagonismo 

com o ato  jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada), incumbe ao 

juiz examinar a) o  inequívoco intuito de excluir (animus excludendi), total ou 

parcialmente, o regime jurídico anterior quanto a fatos praticados ou sucedidos 

na sua vigência,  e, até mais fundamental, b) o justo motivo para a exclusão 

- justa causa  exclusionis -, que, no Direito Ambiental, deve estar totalmente 

conforme à  garantia constitucional da manutenção dos processos ecológicos 

essenciais, acima referida.

Por certo, todo esse debate sobre a intertemporalidade jurídico-florestal 

não  escapará, em boa parte das demandas, de ir além do ato jurídico prefeito. 
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A  questão maior, sem dúvida, será sobre o reconhecimento de direitos 

ambientais  adquiridos, a última fronteira da dogmática jurídica brasileira, no 

âmbito da  credibilidade e da efetividade da transformação normativa por que 

passou a Teoria Geral dos sujeitos (gerações futuras) e dos bens (autonomização 

do  direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado) a partir de 1981 

(com a Lei  da Política Nacional do Meio Ambiente) e 1985 (com a Lei da Ação 

Civil Pública), chegando ao ápice de 1988 (com a Constituição cidadã).

Nessa matéria, incumbe ao juiz não perder de vista que a Constituição, 

em seu  art. 225, caput, de maneira expressa, reconheceu as gerações futuras 

como  cotitulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em 

paralelo, a legislação  de disciplina da ação civil pública (especifi camente o art. 

81 do Código de  Defesa do Consumidor) agasalha a quádrupla categorização 

dos direitos subjetivos em individuais, individuais homogêneos, coletivos stricto 

sensu e difusos.

Evidente, portanto, que o ordenamento brasileiro outorgou às gerações 

futuras  (e à própria coletividade atual) a possibilidade, nessa sua condição 

de titular de  direito subjetivo transindividual, de se beneficiar da proteção 

constitucional, na integralidade, conferida aos direitos adquiridos; a ser diferente, 

teríamos no art. 225, caput, um “direito meia-boca”, com nome e sobrenome de 

“direito”, mas sem os dotes e efi cácia temporal que a todos os direitos, patrimonais 

ou não, tradicionalmente se atrelam e deles decorrem.

Por essa ótica, tanto ao indivíduo (visão individualístico-intrageracional), 

como à coletividade presente e futura (visão coletivo-intrageracional e coletivo-

intergeracional) se garantem contra a retroatividade da lei posterior os  direitos 

adquiridos sob o regime antecedente que se incorporarem ao seu  patrimônio. 

Um e outro são sujeitos; um e outro contam com patrimônio  constitucional 

e legalmente inabalável, que, além de material e moral no enfoque  clássico, 

é também ecológico.  Em suma, podemos e devemos considerar a  existência de 

direitos ambientais adquiridos, que emergem a partir e sob o império de uma ordem 

jurídica pretérita revogada ou substituída por outra,  na  linha de clássicos direitos 

adquiridos ao estado, ao regime de bens no  casamento, à posse e domínio, à 

aposentadoria, à posição contratual, etc. (Grifos acrescidos).

A menção pelo STF do princípio de proibição do retrocesso em 

matéria ambiental não conduz à solução distinta.

A proibição de retrocesso ambiental foi superada nas ações objetivas 

de controle de constitucionalidade ajuizadas no STF, sob o fundamento de que tal 

“rótulo” não poderia se sobrepor ao princípio democrático, “ignorando as diversas 

nuances que permeiam o  processo decisório do legislador, democraticamente 

investido da função de apaziguar interesses  confl itantes por meio de regras 
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gerais e objetivas” (ADC 42⁄DF, pág. 4). A esse respeito, transcrevo o seguinte 

trecho do acórdão proferido na ADC 42⁄DF (págs. 4⁄6):

(...) as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros 

valores  democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de 

trabalho, o  desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas 

de consumo  dos cidadãos etc. Dessa forma,  não é adequado desqualificar 

determinada regra  legal como contrária ao comando constitucional de defesa do 

meio ambiente  (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo 

de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo 

decisório do legislador, democraticamente investido da função de  apaziguar 

interesses confl itantes por meio de regras gerais e objetivas.

(...).

O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio 

democrático  no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes 

Legislativo e Executivo, nem justifi ca afastar arranjos legais mais efi cientes para 

o desenvolvimento sustentável do país como um todo.

(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra deferência 

judicial  ao planejamento estruturado pelos demais Poderes no que tange às 

políticas  públicas ambientais. No julgamento do Recurso Extraordinário 

nº 586.224⁄SP  (Rel. ministro Luiz Fux, julgamento em 05⁄03⁄2016), apreciou-

se o confl ito entre  lei municipal proibitiva da técnica de queima da palha da 

cana-de-açúcar e a lei  estadual definidora de uma superação progressiva 

e escalonada da referida  técnica. Decidiu a Corte que a lei do ente menor, 

apesar de conferir  aparentemente atendimento mais intenso e imediato ao 

interesse ecológico de  proibir queimadas, deveria ceder ante a norma que 

estipulou um cronograma  para adaptação do cultivo da cana-de-açúcar a 

métodos sem a utilização do fogo. Dentre os fundamentos utilizados, destacou-

se a necessidade de  acomodar, na formulação da política pública, outros 

interesses igualmente  legítimos, como os efeitos sobre o mercado de trabalho 

e a impossibilidade do  manejo de máquinas diante da existência de áreas 

cultiváveis acidentadas.  Afastou-se, assim, a tese de que a norma mais favorável 

ao meio ambiente deve  sempre prevalecer ( in dubio pro natura ), reconhecendo-

se a possibilidade de o  regulador distribuir os recursos escassos com vistas à 

satisfação de outros  interesses legítimos, mesmo que não promova os interesses 

ambientais no máximo patamar possível.  Idêntica lição deve ser transportada para 

o presente  julgamento, a fi m de que seja refutada a aplicação automática da tese 

de vedação  ao retrocesso para anular opções validamente eleitas pelo legislador. 

(Grifos acrescidos).

Da mesma maneira, o julgado pretoriano pronunciou a constitucionalidade 

do art. 15 da Lei n. 12.651⁄2012, por entender que “o  cômputo das Áreas 
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de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo 

exercício, pelo  legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da 

Constituição, cabendo-lhe  fi xar os percentuais de proteção que atendem da 

melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento 

nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade  (art. 5º, XXII, da 

CRFB - com grifos)”.

Tais proposições, em meu entender, não embaraçam a compreensão de que 

as novas disposições normativas são irretroativas.

A Suprema Corte, ao assegurar a adequação da lei com a 

Carta Constitucional, não inibiu a análise da aplicação temporal do texto legal, 

no plano infraconstitucional, tarefa conferida ao STJ.

Com efeito, o próprio STF considerou que a discussão sobre a retroatividade 

do art. 15 da Lei n. 12.651⁄2012 demanda exame de matéria cognoscível no 

plano infraconstitucional. Confi ra-se:

Ementa: agravo regimental em recurso extraordinário.  Interposição em 

06.12.2018. Direito ambiental. Ação civil  pública. Compensação da reserva legal. 

Área de preservação permanente. Discussão sobre a retroatividade do art. 15 do novo 

Código Florestal. Lei 12.651⁄2012. Tempus regit actum. Matéria infraconstitucional. 

Ofensa refl exa.  Precedentes. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado 

pelo acórdão  recorrido que afastou, no caso dos autos, a aplicação do novo 

Código Florestal  a fatos pretéritos, demandaria a análise de legislação 

infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser refl exa 

a alegada afronta à  Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento, com  previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

Inaplicável a norma do  art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo 

de ação civil pública. (RE  1170071 AgR, Relator(a):   Min. Edson Fachin, Segunda 

Turma, julgado em  05⁄11⁄2019, Processo Eletrônico DJe-261 Divulg 28⁄11⁄2019 

Public 29⁄11⁄2019).

Erigiu o mesmo entendimento quando foi provocado a analisar a alegação 

de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, também em matéria 

ambiental:

Ementa: direito ambiental. Agravo regimental em recurso  extraordinário com 

agravo. Ação civil pública. Instituição  de reserva legal. Lei nº 4.771⁄1965 (antigo 

Código Florestal) e Lei  nº 8.171⁄1991. Direito adquirido e ato jurídico perfeito. 

Matéria  infraconstitucional. Precedentes. Recurso manifestamente  inadmissível. 

Imposição de multa. 1. Hipótese em que, para dissentir  do entendimento 

do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da  legislação 
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infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC⁄1973. 

(ARE 811441 AgR, Relator(a):   Min. Roberto  Barroso, Primeira Turma, julgado em 

26⁄08⁄2016, Processo Eletrônico DJe-198 Divulg 15⁄09⁄2016 Public 16⁄09⁄2016).

Aqui convém anotar que a Corte Especial do STJ, espelhada no 

STF, entende que os conceitos de direito adquirido, de ato jurídico perfeito e de 

coisa julgada não são fi xados pela Constituição Federal, mas sim pela legislação 

infraconstitucional, daí por que reputa  “cognoscível o Recurso Especial que 

invoca a aplicação de direito adquirido à luz do art. 6º, § 2º, da LINDB (ex-

LICC)” (EREsp 1.182.987⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, 

julgado em 1º⁄06⁄2016, DJe 19⁄09⁄2016).

Ora, se a análise da irretroatividade do diploma legal encerra 

questão infraconstitucional, matéria reservada pelo texto da CF⁄88 à apreciação 

do Superior Tribunal de Justiça, a compreensão de que o novo Código Florestal 

não pode retroagir “para atingir o ato jurídico perfeito, os  direitos  ambientais  

adquiridos e a coisa julgada”, formulada naquele campo cognitivo, não implica 

violação à adequação abstrata do texto legal com a Constituição Federal, missão 

conferida à Corte Constitucional.

No caso, a declaração de constitucionalidade do art. 15 da Lei 

n. 12.651⁄2012 não desqualifi ca a aferição da aplicação imediata deste dispositivo 

aos casos ocorridos antes de sua vigência. Tal compreensão, reitero, não confl ita 

com o decidido pelo STF,  porque trata-se de juízos realizados em campos 

cognitivos diversos.

Afastar a aplicação do princípio da vedação do retrocesso para prestigiar 

o princípio democrático, em face das “opções validamente eleitas pelo 

legislador”, que atuou mediante a “faculdade” conferida pelo art. 225, § 1º, III, 

da Constituição, como fez o Supremo Tribunal Federal, não inibe a aplicação 

do princípio tempus regit actum, que “orienta a aplicabilidade da lei no tempo, 

considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada    situação   

deve ser aquele em vigor no momento da materialização do fato” (AgInt no 

REsp  1726737⁄SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado 

em 05⁄12⁄2019, DJe 11⁄12⁄2019).

Acerca da hipótese, trago o precedente a seguir:

Processual civil. Embargos de declaração. Enunciado Administrativo 3⁄STJ. Ação 

civil pública. Aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos. Julgamento de 

ações diretas no Supremo Tribunal Federal. Desinfl uência.
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1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação 

vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, 

não se  prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a 

parte embargante.

2. O aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e 

sufi ciente acerca da matéria, consignando que a jurisprudência desta Corte é no 

sentido de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit 

actum, de  forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código 

Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental.

3. Desinfl uente ao caso concreto o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ADI’s 

4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, pois a vedação de retrocesso ambiental aqui 

invocada diz respeito à aplicação do novo Código Florestal a  demandas iniciadas 

sob a égide da legislação anterior, e não à competência do  Poder Legislativo para 

tratar dessa matéria.  Ademais, o acórdão embargado  sequer fez juízo sobre a 

constitucionalidade do art. 15 da Lei 12.651⁄2012.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1597589⁄SP, Rel. Ministro Mauro Campbell  Marques, 

Segunda Turma, julgado em 19⁄06⁄2018, DJe 27⁄06⁄2018). (Grifos acrescidos).

Assim, sob o prisma de que as normas do novo Código Florestal 

não retroagem para alcançar situações pretéritas, dado o prestígio ao princípio 

do tempus regit actum e da proibição do retrocesso em matéria ambiental, o aresto 

recorrido merece ser reformado para que seja imposta à parte ré, ora recorrida, 

a instituição da área de reserva legal à luz da  legislação vigente ao tempo da 

infração ambiental, afastadas as disposições do art. 15 da Lei n. 12.651⁄2012.

É que o preceito acima, ao admitir o cômputo da área de 

preservação permanente no cálculo do percentual de instituição da reserva legal, 

traz inovação que não deve  retroagir para alcançar as situações consolidadas 

antes da vigência da novel legislação, dada a proibição do retrocesso em matéria 

ambiental, na linha da compreensão fi rmada no âmbito desta Corte.

A esse respeito, conferir os julgados a seguir:

Processual civil. Ambiental. Ação civil pública por dano  ambiental. Cômputo 

da Área de Preservação Permanente (APP) no percentual de reserva legal. Recurso 

especial  fundado em divergência jurisprudencial. Provimento. Art. 15  da Lei 

12.651⁄2012 (Código Florestal). Não merece prosperar o  acórdão combatido 

que permitiu o cômputo de Área de  Preservação Permanente no percentual 

exigido para  instituição de área de reserva legal acórdão em confronto  com a 

jurisprudência desta corte.
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I - Cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem 

que  possibilitou a compensação de eventuais Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) em área destinada a Reserva Legal, fundamentando-se no art. 

15 da Lei 12.651⁄2012 (Código Florestal).

II - Consoante entendimento pacífico desta Corte “O novo Código 

Florestal não  pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos 

ambientais  adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo 

e sem as  necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de 

ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir 

o limite  constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado 

de garantir  a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais 

(art. 225, §  1º, I)” (AgRg no REsp 1.434.797⁄PR, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda  Turma, DJe 07⁄06⁄2016; AgInt no REsp 1597589⁄SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20⁄02⁄2018, DJe 26⁄02⁄2018).

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em 

reconhecer  que “a averbação da Reserva Legal é dever do proprietário ou 

adquirente do  imóvel rural, independentemente da existência de fl orestas ou 

outras formas de  vegetação nativa na gleba, devendo, igualmente, tomar as 

providências necessárias à restauração ou à recuperação das formas de vegetação 

nativa para se adequar aos limites percentuais previstos nos incisos do art. 16 do 

Código Florestal.” (AgInt no AREsp 159.855⁄SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Turma, julgado em 07⁄03⁄2017, DJe 17⁄03⁄2017. No mesmo sentido: 

AgInt no AREsp 797.301⁄SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado 

em 17⁄04⁄2018, DJe 17⁄05⁄2018.

IV - Portanto, o mecanismo previsto no art. 15 do Novo Código Florestal acabou por 

descaracterizar o regime de proteção das reservas legais e, em consequência, violou 

o dever geral de proteção ambiental. Logo, tem-se que não  merece prosperar o 

acórdão combatido que permitiu o cômputo de Área de  Preservação Permanente 

no percentual exigido para instituição de Área de  Reserva Legal. Nesse sentido: 

REsp 1694622⁄SP, Rel. Ministro Herman  Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

19⁄10⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017.

V - Assim, deve ser dado provimento ao agravo interno para dar provimento 

ao  recurso especial a fim de cassar o acórdão recorrido determinando a 

demarcação do percentual exigido para instituição de Área de Reserva Legal sem 

o cômputo da área de preservação permanente.

VI - Agravo interno provido, nos termos da fundamentação.

(AgInt no AREsp 894.313⁄SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda  Turma, 

julgado em 11⁄09⁄2018, DJe 17⁄09⁄2018) (Grifos acrescidos).
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Ambiental e administrativo. Ação civil pública. Novo Código  Florestal. 

Irretroatividade. Aplicação do art. 15 da Lei 12.651⁄2012. Compensação de APPS 

em área de reserva legal.  Proibição de retrocesso. Proteção dos ecossistemas 

frágeis.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, 

que  computou a Área de Preservação Permanente (APP) na Área de Reserva 

Legal, diminuiu a cominação de multa diária e majorou o prazo para apresentação 

de projeto ambiental.

2. Não se emprega norma ambiental superveniente à época dos fatos 

de cunho  material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico 

perfeito, os  direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a 

redução do  patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias 

compensações  ambientais. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.389.613⁄MS. 

Ministra Assusete  Magalhães. Segunda Turma. DJe 27⁄06⁄2017; AgInt no REsp 

1.381.085⁄MS.  Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23⁄08⁄2017; REsp 

1.381.191⁄SP,  Relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 

3ª Região),  Segunda Turma, Julgado em 16⁄06⁄2016, DJe 30⁄06⁄2016; EDcl no 

REsp  1.381.341⁄MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27⁄08⁄2015; AgInt no 

AREsp  910.486⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

18⁄04⁄2017, e  AgInt no AREsp 826.869⁄PR, Ministro Francisco Falcão, Segunda 

Turma, DJe 15⁄12⁄2016.

3. Assim, o STJ firmou o entendimento de que “o novo Código Florestal 

não  pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais 

adquiridos  e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as 

necessárias  compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas 

frágeis ou  espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite 

constitucional  intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de garantir 

a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)”.

4. É possível impor ao proprietário-possuidor a obrigação de 

recompor a  cobertura florestal da área de reserva legal de sua 

propriedade  independentemente de ter sido o autor da degradação ambiental. 

Isso porque as  obrigações associadas às Áreas de Preservação Permanente e 

à Reserva Legal  têm caráter propter rem e, conquanto não se possa conferir ao 

direito  fundamental do meio ambiente equilibrado a característica de direito 

absoluto,  ele se insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar 

a  imprescritibilidade de sua reparação e a sua inalienabilidade, já que se 

trata de  bem de uso comum do povo (REsp 1.251.697⁄PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell  Marques, Segunda Turma, julgado em 12⁄04⁄2012, DJe de 17⁄04⁄2012; 

REsp  1.179.316⁄SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 

em 15⁄06⁄2010, DJe de 29⁄06⁄2010; AgRg nos EDcl no REsp 1.203.101⁄SP, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 08⁄02⁄2011, DJe de 18⁄02⁄2011, e 
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REsp 1.381.191⁄SP, Relatora Ministra Diva Malerbi,  desembargadora convocada 

TRF 3ª Região, Segunda Turma, julgado em 16⁄06⁄2016, DJe 30⁄06⁄2016).

5. A jurisprudência do STJ é forte no sentido de que o art. 16, c⁄c o art. 44 

da Lei  4.771⁄1965 impõe o seu cumprimento no que diz respeito à área de 

reserva legal,  independentemente de haver área fl orestal ou vegetação nativa 

na propriedade  (REsp 865.309⁄MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em  23⁄09⁄2008, DJe de 23⁄10⁄2008; REsp 867.085⁄PR. Ministro João 

Otávio de  Noronha, Segunda Turma. DJ 27⁄11⁄2007 p. 293, e REsp 821.083⁄MG, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25⁄03⁄2008, DJe de 09⁄04⁄2008).

6. Recurso Especial a que se dá provimento.

(REsp 1680699⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

28⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017)

Já o art. 66 daquele diploma, ao prever hipóteses alternativas para 

a regularização da área de reserva legal, já encarta em seu texto a possibilidade 

de retroação da norma, como se observa, in verbis:

Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural  que detinha, em 22 de 

julho  de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no 

art. 12,  poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao 

PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I - recompor a Reserva Legal;

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

III - compensar a Reserva Legal. (Grifos acrescidos).

Se a própria lei admite sua aplicação imediata a situações pretéritas, 

por óbvio, não há falar em irretroatividade.

Convém ressaltar, por fim, que as questões relativas aos efeitos do 

TAC celebrado pelos proprietários anteriores e à necessidade de se proceder à 

averbação da área de reserva legal no cartório de registro de imóveis, abordadas 

no voto do em. Relator, constituem temas estranhos ao reclamo recursal.

Diante de todas essas considerações, renovando as vênias ao 

eminente  Ministro relator, dou parcial provimento ao recurso especial, para 

afastar apenas a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal à hipótese.

É como voto. 
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VOTO-VISTA 

A Sra. Ministra Regina Helena  Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pelo  Ministério Público  do Estado De São Paulo  contra acórdão 

prolatado, por unanimidade, pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento de apelação, assim 

ementado (fl s. 479⁄480e): 

Ação civil pública ambiental – Instituição de reserva legal – Regras autoaplicáveis 

– Imóvel com área  superior a 4 (quatro) módulos fi scais) – Não incidência  da regra 

prevista no artigo 67 do novo Código  Florestal (Lei nº 12.651⁄2012) – Possibilidade 

de cômputo da Área de Preservação Permanente na reserva legal (art. 15 do código 

Florestal Vigente) –  Instituição e regulamentação do Cadastro Ambiental  Rural 

previsto no novo Código Florestal (Lei nº 12.651⁄2012), por meio do Decreto nº 8.235, 

de 5.05.2014, e da Instrução normativa nº 2⁄MMA, de 6.05.2014 – Averbação da área 

– Desnecessidade.

I – Para os imóveis que medem mais de quatro módulos fi scais, a  instituição 

de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n°  4.771⁄65, também 

é feita pela Lei nº 12.651⁄2012 que a revogou, mas  agora com a instituição de 

novas regras, sendo, portanto, plenamente  autorizado o cômputo da área 

de APP na reserva legal, desde que  preenchidos os requisitos do art. 15 da 

aludida lei. Ademais, a área de  reserva legal pode ser utilizada sob regime de 

manejo fl orestal  sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo 

que sua  localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, 

quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão 

de regeneração natural ou compensação (art. 66),  atentando-se para os novos 

prazos concedidos para a recuperação e  realização da reserva legal (arts. 29 e 

seguintes do Novo Código Florestal).

II – Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei nº 12.651⁄2012, com redação 

dada pela Lei nº 12.727⁄2012) que a reserva legal deve ser registrada tão-somente 

no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e que tal  registro desobriga a averbação 

no Cartório de Registro de Imóveis.  Assim, quanto à obrigação voltada ao 

registro da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio da averbação, 

procedimento que se  reputava como necessário com o fim de permitir a 

fi scalização da manutenção e preservação de tal área contida nos imóveis rurais, 

vê-se  que não mais exigida em função das recentes publicações do Decreto 

nº 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa nº 2⁄MMA, de 6 de maio 

de 2014, que estabelecem procedimentos a serem adotados para a  inscrição, 

registro, análise e demonstração das informações ambientais  sobre os imóveis 

rurais no Cadastro Ambiental Rural – CAR, bem como  para a disponibilização e 

integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, registro 
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público eletrônico de âmbito nacional,  de forma a instrumentalizar as normas 

contidas na Lei nº 12.651⁄12. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 604⁄605e).

Com amparo no art. 105, III, a  e  c, da Constituição da República, além 

de divergência jurisprudencial, aponta-se ofensa aos arts. 2º, caput, I, III e IV, e 4º, 

II e III, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, alegando-se, em síntese, 

que a aplicação imediata dos dispositivos da Lei n. 12.651⁄2012, no caso em tela, 

afronta os princípios e  objetivos fi xados na Lei n. 6.938⁄1981, confi gurando 

“evidente retrocesso ambiental, além de permitir a descaracterização das áreas 

de preservação permanente e o comprometimento de suas funções biológicas” 

(fl . 544e).

Sustenta-se, ainda, a prevalência de “norma mais rigorosa e protetora vigente 

à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, por melhor se 

adequar ao mandamento constitucional imposto ao Poder Público de ‘preservar 

e  restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas’ (artigo 225, § 1º, inciso I)” (fl . 552e).

Com contrarrazões (fl s. 614⁄624e), o recurso foi admitido (fl s. 689⁄690e).

O Ministério Público Federal se manifestou às fl s. 707⁄711e, opinando 

pelo provimento do recurso.

Por ocasião da sessão de julgamento de 13.08.2019, o Sr. Ministro Relator 

apresentou voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso 

especial, para, tão somente, impor à parte recorrida a obrigação de proceder sua 

inscrição da Reserva Legal no Cartório de Registro de Imóveis, consoante os 

fundamentos estampados na seguinte ementa: 

Administrativo e ambiental. Recurso especial. Ação  civil pública. Possibilidade 

do cômputo da Área de  Preservação Permanente no cálculo da reserva  legal. 

Vedação à ultratividade do antigo Código  Florestal. Relativização do direito 

ambiental adquirido. A natureza jurídica de dano ambiental é permanente (caráter 

continuado). Aplicabilidade do novo Código Florestal (Lei 12.651⁄2012). Necessidade 

de proceder à averbação perante o Cartório de Registro de Imóveis (CRI) quando não 

houver registro da área da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Recurso 

especial do presentante ministerial parcialmente provido.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os  requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as  interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
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2. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação do proprietário de imóvel rural 

em instituir Área de Reserva Legal em suas propriedades, com a possibilidade do 

cômputo de Área de Preservação Permanente (APP) no cálculo do percentual da 

Reserva Legal do imóvel, desde que cumpridas as condicionantes previstas na Lei 

12.651⁄2012, bem como sobre a (des)necessidade da averbação da referida área 

no Cartório de Registro de Imóveis (CRI).

3. Histórico da Lei 12.651⁄2012.

4. A Lei 12.651⁄2012, com seu conteúdo normativo atual, resulta do  esforço 

conjunto dos Três Poderes da República, a partir de um amplo – e longo – debate 

democrático, do qual participaram inúmeras instituições e setores da sociedade 

civil.

5. A tramitação legislativa do que viria a ser o Novo Código Florestal  iniciou-

se na Câmara dos Deputados, com a apresentação do Projeto de  Lei 1.876 em 

19.10.1999. Contando com apenas 34 artigos, o PL  destinava-se, conforme sua 

exposição de motivos, a eliminar incertezas redacionais da Codifi cação anterior, 

aprimorando sua redação e  esclarecendo o regime protetivo das áreas de 

preservação permanente (APPs) e da Reserva Legal.

6. Depois de mais de uma década nas Casas Legislativas, a redação aprovada da 

Lei 12.651⁄2012 buscou conciliar os diversos interesses  envolvidos, ponderando 

a inafastável proteção do meio ambiente com a  liberdade de iniciativa e a 

necessidade do desenvolvimento econômico sustentável. Tal compromisso, aliás, 

restou consignado nas próprias defi nições de APP e reserva legal, que conciliam 

a tutela ambiental com o bem-estar das populações humanas (art. 3º, II) e o uso 

econômico de modo sustentável (art. 3º, III).

7. A definição do hodierno sentido da Lei 12.651⁄2012 passou pelo 

Poder Judiciário, com o julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42 pelo 

STF, já no ano de 2018. Mediante ampla discussão, pautada  principalmente 

na garantia de proteção ambiental suficiente e no princípio  da proibição de 

retrocesso ambiental, a Corte Suprema confi rmou a constitucionalidade da maior 

parte do Código.

8. Não se pode desconsiderar o largo esforço político-institucional que resultou 

na formação da Lei 12.651⁄2012, devendo-se privilegiar a opção  política dos 

poderes Executivo e Legislativo – confirmada pelo STF – em  flexibilizar 

determinados aspectos do regime anterior, sem, contudo, abolir  a tutela do 

meio ambiente ou reduzi-la a níveis inaptos. Assim, a definição  de qual será 

a Lei aplicável em cada caso concreto não pode perder de  vista o histórico 

de aprovação do Novo Código Florestal e as  democráticas decisões políticas e 

jurídicas que nele culminaram.

9. Sobre o Direito Intertemporal.

10. A (in)existência de direito ambiental adquirido.
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11. É sabido que, nos termos do art. 5º, XXXVI da CF⁄1988, a lei não prejudicará 

o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; é  especialmente 

à luz dos três institutos referidos no dispositivo  constitucional que devem ser 

solucionadas as controvérsias de direito intertemporal envolvidas na aplicação do 

Novo Código Florestal.

12. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do princípio da vedação 

ao retrocesso em matéria ambiental, contudo, deixando claro e  expresso que 

tal princípio tem por escopo e limites a proteção ao núcleo  essencial (núcleo 

duro) dos direitos e garantias socioambientais  conquistadas, não podendo ser 

entendido como uma vedação geral para  qualquer tipo de alteração legislativa 

que venha modificar, limitar ou  restringir direitos e obrigações atinentes ao 

Direito Ambiental.

13. Portanto, não se pode acolher, de forma genérica, a tese de que o direito 

adquirido ambiental impediria a aplicação da Lei 12.651⁄2012 no caso ora tratado. 

As considerações a respeito do maior ou menor nível de  proteção do Novo 

Código em relação ao antigo, ou à prevalência do  interesse ambiental coletivo 

sobre o exercício individual do direito à propriedade, são questões já enfrentadas 

pelo STF nas sobreditas ações concentradas, de maneira que não se pode, agora, 

adotar a mesma argumentação para conferir ultratividade à Lei 4.771⁄1965.

14. Parâmetros para a confi guração do ato jurídico perfeito.

15. Não se desconhece a jurisprudência da colenda Segunda Turma  deste 

Tribunal Superior, segundo a qual a regra geral será a incidência da  legislação 

fl orestal, de direito material, vigente à época dos fatos (PET no REsp. 1.240.122⁄PR, 

Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012), na qual se determina a aplicação da 

Lei 4.771⁄1965 para as degradações ambientais ocorridas em sua vigência.

16. No entanto, a questão merece uma ponderação adicional, pois 

a degradação ambiental de espaços territorialmente protegidos, como a APP ou 

a reserva legal, não se confi gura como ato jurídico perfeito, e, portanto, é incapaz 

de exigir a aplicação ultrativa da Lei na qual iniciada.

17. É fi rme o entendimento desta Corte Superior de que, nos casos de dano 

em tais espaços, não prescreve a pretensão de sua reparação, com a recuperação 

da área degradada, justamente porque essa espécie de  dano apresenta 

natureza continuada, permanente (REsp. 1.081.257⁄SP,  Rel. Min. Og Fernandes, 

DJe 13.6.2018; AgRg no REsp.  1.421.163⁄SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

17.11.2014). Com isso, o direito subjetivo da coletividade à recomposição do meio 

ambiente,  pelo princípio da actio nata, nasce a todo momento, o que impede 

a fl uência do prazo prescricional.

18. Por conseguinte, o ato jurídico – qual seja, o dano pela degradação do espaço 

protegido – não se qualifi ca como perfeito, completo ou fi nalizado,  justamente 

pelo seu caráter contínuo, renovando-se de forma ininterrupta.  A aplicação da 

Lei 12.651⁄2012 para as supressões de vegetação  ocorridas durante a vigência 
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da Lei 4.771⁄1965 não confi gura, desse modo, retroatividade sobre o ato jurídico 

já acabado, pois o dano permanece; a hipótese trata-se, isso sim, da tradicional 

aplicabilidade imediata da Lei aos fatos acontecidos em sua vigência.

19. O que não se pode é admitir o fracionamento da natureza jurídica do dano 

ambiental por degradação de espaços protegidos, sempre em  prejuízo do 

particular: de um lado, para a contagem da prescrição, considerá-lo como dano 

permanente, de modo a renovar o termo inicial do prazo prescricional e impedir 

com isso sua fl uência; de outro, para defi nir qual a Legislação aplicável, tratar o 

dano como um ato jurídico perfeito, a atrair a incidência da Lei mais gravosa.

20. Mantendo a jurisprudência desta Corte íntegra e coerente (art. 926 

do  Código Fux), faz-se necessário conferir interpretação una à qualifi cação  do 

dano ambiental em espaços protegidos; se quanto à prescrição o referido dano é 

considerado permanente, também quanto ao Direito Intertemporal essa deve ser 

sua natureza.

21. Consequentemente, a análise da existência e a recomposição do dano em 

APP, reserva legal ou outro dos espaços tutelados pelo Novo  Código devem se 

pautar, atualmente, pela totalidade do regime da Lei  12.651⁄2012 (ressalvadas, 

por óbvio, as disposições declaradas  inconstitucionais pelo STF), ainda que a 

degradação tenha ocorrido na vigência da Lei 4.771⁄1965.

22. Averbação da Área de Reserva Legal no Cartório de Registro de  Imóveis 

(CRI).

23. Quanto ao pleito referente ao registro da averbação da Reserva 

Legal perante o Cartório de Registro de Imóveis (CRI), esta egrégia Corte Superior 

entende que a Lei 12.651⁄2012 não suprimiu a obrigação de averbação da Área de 

Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja 

realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural (REsp. 1.426.830⁄PR, Rel. 

Min. Herman Benjamin, DJe 29.11.2016).

24. Isso quer dizer que a partir do Novo Código Florestal a averbação 

no Cartório de Registro de Imóveis será dispensada caso a Reserva Legal já esteja 

registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), consoante dispõe o  art. 18, § 

4º da Lei 12.651⁄2012 (REsp. 1.645.909⁄MG, Rel. Min. Regina  Helena Costa, DJe 

19.12.2018; REsp. 1.276.114⁄MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.10.2016).

25. No causo dos autos ausente o registro no CAR, faz-se necessária a averbação 

da Reserva Legal junto à matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

26. Recurso Especial do Presentante Ministerial parcialmente provido apenas 

para impor a obrigação de proceder à inscrição da Reserva Legal no Cartório de 

Registro de Imóveis. 

Na mesma oportunidade, o Sr. Ministro Sérgio Kukina solicitou 

vista,  encaminhando, na sessão de 03.12.2019, voto mediante o qual nega 
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provimento ao recurso do Parquet, com fulcro no julgamento das Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, e da Ação Declaratória 

de Constitucionalidade n. 42, pelo Supremo Tribunal Federal, em que declarada 

a constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651⁄2012.

Na sequência, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Gurgel de 

Faria, encontrando-se o feito em vista coletiva, nos termos do art. 161, § 2º, do 

Regimento Interno desta Corte.

Passo, então, à análise do recurso.

I. Da admissibilidade:

De início, peço licença para divergir do Sr. Ministro Relator, assim 

como  do Sr. Ministro Sérgio Kukina, quanto ao conhecimento integral do 

recurso, uma vez que a insurgência relativa à violação aos arts. 2º, caput, I, III 

e IV, e 4º, II e III, da Lei n. 6.938⁄1981, atinentes aos princípios e objetivos da 

Política Nacional do Meio Ambiente, carece de prequestionamento, não tendo 

sido analisada, ainda que implicitamente, pelo tribunal de origem.

O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelas 

instâncias ordinárias, à luz da legislação federal indicada, com emissão de 

juízo  de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados, sendo 

pacífi co nesta  Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da 

controvérsia pelo tribunal a quo impede o conhecimento do recurso especial, nos 

termos da Súmula 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível 

o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 

federal suscitada”).

Nesse sentido: 

Administrativo, processual civil e consumidor. Agravo  regimental no 

recurso especial. Ensino Superior.  Pretensão de devolução das taxas de diploma. 

Prazo  prescricional. Fato do serviço. Artigo 2º da Lei n.  9.870⁄1999. Ausência de 

prequestionamento. Súmula n. 282 do STF.

1. No caso, não há se falar em violação do art. 26, inciso II, do Código de Defesa 

do Consumidor, porquanto inaplicável o prazo decadencial a que  alude este 

artigo, uma vez que não se trata de responsabilidade do  fornecedor por vícios 

aparentes ou de fácil constatação existentes em  produto ou serviço, mas de 

danos causados por fato do serviço, consubstanciado pela cobrança indevida da 

taxa de diploma, razão pela qual incide o prazo qüinqüenal previsto no art. 27 do 

CDC.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

198

2.  O artigo 2º da Lei n. 9.870⁄1999 não foi apreciado pelo Tribunal de  origem, 

carecendo o recurso especial do requisito do prequestionamento,  nos termos da 

Súmula n. 282 do STF.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.327.122⁄PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 08⁄04⁄2014, DJe 15⁄04⁄2014 – destaques meus). 

Administrativo. Servidor público federal.  Enquadramento. Licença-prêmio não 

gozada. Cômputo  como tempo efetivo de exercício. Lei 11.091⁄05.  Possibilidade. 

Precedentes. Súmula 83 do STJ.  Fundamento da decisão agravada não 

atacado. Súmula 182 do STJ. Prequestionamento. Ausência.

1. A orientação do STJ é de que, se a licença-prêmio não gozada foi computada 

como tempo efetivo de serviço, para fi ns de aposentadoria, conforme autorização 

legal, não pode ser desconsiderada para fi ns do enquadramento previsto na Lei 

11.091⁄05.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. 

Incide a Súmula 182 do STJ.

3. Fundamentada a decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento do STJ, deveria a  recorrente 

demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência do STJ.

4. A tese jurídica debatida no Recurso Especial deve ter sido objeto de  discussão 

no acórdão atacado. Inexistindo esta circunstância, desmerece  ser conhecida por 

ausência de prequestionamento. Súmula 282 do STF.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.374.369⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,  Segunda Turma, 

julgado em 18⁄06⁄2013, DJe 26⁄06⁄2013 – destaques meus). 

Quanto à interposição do recurso especial pela alínea  c  do 

permissivo  constitucional, este Tribunal Superior orienta-se pacifi camente no 

sentido de que, em se  tratando de dissídio jurisprudencial notório, como no 

caso dos presentes autos,  revela-se possível a mitigação das exigências legais 

e regimentais acerca da demonstração da divergência pretoriana, na linha dos 

seguintes julgados: 

Administrativo. Processual civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Embargos à execução. Correção monetária. Parcelamento do pagamento dos 28,86% 

por acordo judicial. Termo inicial da contagem do prazo prescricional. Pagamento da 

última parcela. Princípio da actio nata. Dissídio jurisprudencial. Notória divergência. 

Agravo regimental desprovido.

(...)
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2. Em se tratando de notória divergência e nos casos de matérias reiteradamente 

examinadas por esta Corte, é de se dispensar o rigor formal na demonstração do 

dissídio. A transcrição de ementas que, por si sós, sejam sufi cientes a evidenciar a 

dissonância interpretativa, presta-se a ensejar a admissibilidade do recurso pela 

alínea c do permissivo constitucional.

(AgRg no AREsp 442.669⁄AC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 10⁄06⁄2014, DJe 04⁄08⁄2014). 

Processual civil e previdenciário - Recurso especial -  Dissídio notório - Mitigação 

de exigências formais -  Execução - Óbito da parte autora - Prescrição da  pretensão 

executória - Não ocorrência - Suspensão  do prazo prescricional até habilitação 

dos sucessores - Precedentes do STJ.

1. A Jurisprudência do STJ, em hipótese de notória divergência interpretativa, 

mitiga as exigências de natureza formal, tais como cotejo analítico, indicação de 

repositório ofi cial e individualização de dispositivo legal.

2. Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das  partes 

importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal 

impondo prazo para a habilitação dos respectivos  sucessores, não há falar em 

prescrição intercorrente.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1.369.532⁄CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,  julgado em 

05⁄11⁄2013, DJe 13⁄11⁄2013). 

Desse modo, conheço do suscitado dissídio jurisprudencial, concernente à 

aplicação retroativa da Lei n. 12.651⁄2012.

II. Do mérito:

Cinge-se a controvérsia à incidência retroativa do disposto nos arts. 15 

e 66 do novo Código Florestal (Lei n. 12.651⁄2012), por força dos quais seria 

possível o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da Reserva 

Legal, sem qualquer limitação, bem como a compensação, desse último espaço 

territorial especialmente protegido, com outra área.

De fato, conforme se depreende dos votos encaminhados pelo Sr. 

Relator  e pelo Ministro Sérgio Kukina, consoante a orientação fi rmada no 

julgamento das Ações  Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 

4.903 e 4.937, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, no qual 

foi examinada a constitucionalidade, dentre outros  dispositivos, do art. 15 

do novo Código Florestal, o princípio da vedação ao retrocesso  ambiental 
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não deve ser empregado de forma absoluta, sob a óptica ambientalista pura 

e  simples, mas em ponderação a outros valores constitucionalmente caros, 

como o princípio democrático, do desenvolvimento sustentável e o direito de 

propriedade, apontados expressamente pelo Supremo Tribunal Federal, além de 

outros interesses difusos.

Transcrevo trecho da ementa do voto do Ministro Luiz Fux, Relator 

das citadas ações de controle de constitucionalidade: 

(p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente 

para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses  legais específi cas): 

(...). Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo  Código Florestal, a fi xação 

da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. 

Entretanto, a incidência cumulativa de  ambos os institutos em uma mesma 

propriedade pode aniquilar  substancialmente a sua utilização produtiva.  O 

cômputo das Áreas de  Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal 

resulta de  legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, 

§ 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fi xar os percentuais de proteção que atendem 

da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o  desenvolvimento 

nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade  (art. 5º, XXII, da CRFB). Da 

mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo 

da extensão da Reserva Legal  equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os 

percentuais de proteção  que atendem da melhor forma os valores constitucionais 

atingidos;  Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do 

Código Florestal (destaque meu). 

Sobre o tema, a lição de Paulo Aff onso Leme Machado: 

O conceito legal francês do princípio da não regressão afi rma que a melhoria 

constante do meio ambiente deve levar em conta os  conhecimentos técnicos 

e científicos do momento. Assim, a ação de  melhoria deve estar fundada 

em conhecimentos científicos e técnicos  atuais, para que não seja um 

aperfeiçoamento aparente ou falso.  O  princípio da não regressão “não deve ser 

caricaturado como contendo uma obrigação de congelar as disposições legislativas 

e regulamentares.  Estas continuarão a evoluir, levando em conta o progresso 

dos conhecimentos científi cos e técnicos”.

Posicionei-me em uma troca de ideias, em um encontro internacional 

em Murnau⁄Alemanha, sobre o princípio comentado: “o princípio da não regressão 

não deve ser visto como um privilégio apenas para o direito  ambiental, mas como 

um interesse difuso e coletivo”. O não retrocesso  legislativo e regulamentar deve 

abranger todos os direitos meta-individuais como o direito à saúde e o direito à 

educação.
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(Direito Ambiental Brasileiro. 26. ed., rev., ampl. e atual. – São Paulo: Malheiros, 

2018, p. 146 – destaques meus).

  Assim, diante da interpretação esposada pelo Pretório Excelso acerca 

do “efeito cliquet” na seara ambiental, não se olvida a constitucionalidade do art. 

15 da Lei n. 12.651⁄2012.

Todavia, penso que o deslinde da questão em tela não reclama a análise da 

higidez do novo estatuto ambiental – premissa já sopesada –, mas, em 

verdade, diz com a sua aplicação no tempo.

Com efeito, no âmbito do Direito Constitucional, berço teórico do 

princípio da vedação ao retrocesso, tal diretriz representa um limite à atuação 

do Poder  Legislativo, para que os direitos fundamentais já conquistados pela 

sociedade não retrocedam de forma desproporcional e injustifi cada, dirigindo-

se, desse modo,  precipuamente, ao legislador, e, em menor grau, ao exegeta 

jurídico, que, noutro giro, deve estar especialmente atento às normas atinentes 

à aplicabilidade da lei no tempo, dentre elas, o princípio do tempus regit actum – 

segundo o qual deve ser observado o regime jurídico em vigor no momento da 

materialização fática.

Acerca do aspecto temporal de validade da norma jurídica, a 

didática ementa do acórdão da ADI n. 605 MC⁄DF, de relatoria do Min. Celso 

de Mello bem ilustra o ponto em debate: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Medida  provisória de caráter 

interpretativo - Leis  interpretativas - A questão da interpretação de leis  de 

conversão por medida provisória - Princípio da  irretroatividade - Caráter relativo - 

Leis  interpretativas e aplicação retroativa - Reiteração  de medida provisória sobre 

matéria apreciada e  rejeitada pelo Congresso Nacional - Plausibilidade  jurídica - 

Ausência do “periculum in mora” -  Indeferimento da cautelar. É plausível, em face 

do ordenamento constitucional brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade 

das leis interpretativas, que confi guram instrumento  juridicamente idôneo de 

veiculação da denominada interpretação  autêntica. - As leis interpretativas - 

desde que reconhecida a sua  existência em nosso sistema de direito positivo 

- não traduzem usurpação  das atribuições institucionais do Judiciário e, em 

consequência, não  ofendem o postulado fundamental da divisão funcional do 

poder. - Mesmo as leis interpretativas expõem-se ao exame e à interpretação dos 

juizes e tribunais. Não se revelam, assim, espécies normativas imunes ao controle 

jurisdicional. - A questão da interpretação de leis de conversão  por medida 

provisória editada pelo Presidente da República. -  O princípio  da irretroatividade 

somente condiciona a atividade jurídica do Estado nas  hipóteses expressamente 

previstas pela Constituição, em ordem a inibir a ação do Poder Público eventualmente 
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confi guradora de restrição gravosa (a) ao “status libertatis” da pessoa (CF, art. 5. XL), 

(b) ao “status  subjectionais” do contribuinte em matéria tributária (CF, art. 150, 

III, “a”) e (c) à segurança jurídica no domínio das relações sociais (CF, art. 5., XXXVI). 

- Na medida em que a retroprojeção normativa da lei não gere e  nem produza os 

gravames referidos, nada impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com 

efeito retroativo. - As leis, em face do caráter prospectivo de que se revestem, devem, 

ordinariamente, dispor  para o futuro. O sistema jurídico-constitucional brasileiro, 

contudo, não  assentou, como postulado absoluto, incondicional e inderrogável, 

o princípio da irretroatividade. - A questão da retroatividade das leis interpretativas.

(ADI 605 MC, Rel.   Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23.10.1991, 

DJ 05.03.1993 PP-02897 Ement Vol-01694-02 PP-00252 – destaque meu). 

Dessarte, renovando vênia aos meus pares que já proferiram voto, a controvérsia 

em tela perpassa não pela compreensão do alcance do princípio da vedação ao retrocesso 

na seara ambiental, estampada no julgamento das ADIs ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 

4.937, e da ADC n. 42, mas pela contraposição temporal das Leis ns. 4.771⁄1965 e 

12.651⁄2012, em especial, a retroatividade do novel diploma às situações consolidadas 

na vigência do anterior.

Nesse diapasão, contrariamente ao revogado Código Florestal, a Lei 

n.  12.651⁄2012 permite ao proprietário ou possuidor incluir no cálculo do 

percentual de Reserva Legal as Áreas de Preservação Permanente existentes no 

imóvel rural, para atingir o patamar mínimo legal, nos termos a seguir: 

Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo 

do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que:

 I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para 

o uso alternativo do solo;

 II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de  recuperação, 

conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e

 III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro 

Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei.

 § 1º O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não se altera na 

hipótese prevista neste artigo.

 § 2º O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal  conservada 

e inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR de que trata o  art. 29, cuja área 

ultrapasse o mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar a área excedente para 

fi ns de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros 

instrumentos congêneres previstos nesta Lei.
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  § 3º O cômputo de que trata o  caput  aplica-se a todas as modalidades 

de  cumprimento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a  recomposição 

e a compensação. 

 § 4º É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando as Áreas 

de Preservação Permanente conservadas ou em processo de  recuperação, 

somadas às demais fl orestas e outras formas de vegetação nativa existentes em 

imóvel, ultrapassarem:  

I - 80% (oitenta por cento) do imóvel rural localizado em áreas de fl oresta na 

Amazônia Legal; e

 II - (Vetado) (destaquei). 

De outra parte, o novo Código Florestal, em seu art. 17, § 4º, 

também invocado nas razões de decidir do acórdão recorrido, assim dispõe: 

Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de  vegetação 

nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, 

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

(...)

§ 3º É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de  Reserva 

Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008.

§ 4º Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser 

iniciado, nas áreas de que trata o § 3º deste artigo, o processo de recomposição da 

Reserva Legal em até 2 (dois) anos contados a partir  da data da publicação desta 

Lei, devendo tal processo ser concluído nos  prazos estabelecidos pelo Programa de 

Regularização Ambiental - PRA, de que trata o art. 59 (destaque meu). 

O art. 66 do mesmo estatuto, inserido topograficamente no 

capítulo atinente às disposições transitórias do novel código fl orestal, possibilita 

que o proprietário ou possuidor de imóvel rural cuja área de reserva legal, em 

22 de julho de  2008, seja inferior ao estabelecido no art. 12, regularize sua 

situação; in verbis: 

Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho 

de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao  estabelecido no art. 12, 

poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as 

seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

 I - recompor a Reserva Legal;

 II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

 III - compensar a Reserva Legal.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

204

 § 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor 

no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

 § 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios 

estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) 

anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1⁄10 (um décimo) da área total 

necessária à sua complementação.

 § 3º A recomposição de que trata o inciso I do  caput  poderá ser 

realizada  mediante o plantio intercalado de espécies nativas e exóticas, em 

sistema agrofl orestal, observados os seguintes parâmetros:

 § 3º A recomposição de que trata o inciso I do  caput  poderá ser 

realizada  mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas 

ou frutíferas, em sistema agrofl orestal, observados os seguintes parâmetros: 

I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas 

de ocorrência regional;

 II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 

50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada.

 § 4º Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a 

Reserva Legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, 

nos termos desta Lei.

 § 5º A compensação de que trata o inciso III do caput deverá ser precedida pela 

inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:

 I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;

 II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;

 III - doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade 

de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;

 IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em 

imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação 

nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no 

mesmo bioma.

 § 6º As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão:

 I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada;

 II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a 

ser compensada;

 III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identifi cadas como prioritárias 

pela União ou pelos Estados.

 § 7º A defi nição de áreas prioritárias de que trata o § 6º buscará favorecer, entre 

outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente  desmatadas, a 
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criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a 

conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.

 § 8º Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso 

III do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, 

por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que 

não detém Reserva Legal em extensão sufi ciente, ao órgão público responsável 

pela Unidade de Conservação de área  localizada no interior de Unidade de 

Conservação de domínio público, a  ser criada ou pendente de regularização 

fundiária.

 § 9º As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão 

ser  utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para 

uso alternativo do solo (destaque meu). 

Depreende-se, portanto, a expressa retroatividade dos arts. 17, § 4º, e 66 da 

Lei n. 12.651⁄2012, mediante os quais o legislador conferiu ao proprietário 

ou  possuidor alternativas de regularizar o imóvel rural desconforme com os 

parâmetros de  reserva legal em 22.07.2008, com ou sem adesão ao Programa 

de Regularização  Ambiental; diversamente, o art. 15 da Lei n. 12.651⁄2012 

estabelece novo regime concernente à relação entre a área de Reserva Legal e a 

Área de Proteção Permanente, sem qualquer referência a situações passadas.

À vista disso,  com a ressalva das normas expressamente retroativas, de rigor 

reafi rmar o entendimento jurisprudencial há muito encampado por esta Corte segundo 

o qual as disposições do Novo Código Florestal, em regra,  obedecem ao princípio 

do tempus regit actum, como espelham os julgados assim ementados: 

Processual civil e ambiental. Novo Código Florestal. Irretroatividade.  regit actum. 

Cláusula de reserva de plenário. Violação. Ausência. Defi ciência recursal. Inexistência.

1. O Plenário do STJ decidiu que “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” 

(Enunciado Administrativo n. 3).

2.  Não há como fazer retroagir a novel legislação florestal para afastar 

o cumprimento de transação penal formalizada em Juizado Especial, sob a égide da 

norma revogada (desfazer rancho erguido em APP), pois é fi rme a posição desta Corte 

de que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de 

forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos 

pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental.

3. A irretroatividade do Novo Código Florestal assentada na decisão agravada 

não implica afronta à cláusula de reserva de plenário, porquanto  sequer houve 

pronúncia de inconstitucionalidade de preceito legal, senão  a interpretação do 

direito infraconstitucional aplicável ao caso.
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4. O equívoco redacional do recurso ministerial acolhido - que 

menciona  “averbação da área de reserva legal em imóvel rural” ao invés 

de “regularização de rancho em área de preservação permanente” constitui erronia 

terminológica (reserva legal x APP) - não impede a  admissibilidade recursal, 

mormente porque, noutro trecho, foi explicitado  de modo correto o objeto da 

ação.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.709.241⁄SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria,  Primeira Turma, 

julgado em 11⁄11⁄2019, DJe 02⁄12⁄2019 – destaque meu). 

Processual civil. Administrativo. Danos ambientais.  Ação civil pública. 

Responsabilidade do adquirente.  Terras rurais. Recomposição. Matas. Tempus 

regit actum. Averbação percentual de 20%. Súmula 07 STJ.

1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da 

Lei 6.938⁄81, que em seu art. 14, § 1º, determina que o poluidor seja  obrigado a 

indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que 

a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ: RESP 826976⁄PR, Relator 

Ministro Castro Meira,  DJ de 01.09.2006; AgRg no REsp 504626⁄PR, Relator Ministro 

Francisco Falcão, DJ de 17.05.2004; RESP 263383⁄PR, Relator Ministro João Otávio de 

Noronha, DJ de 22.08.2005 e EDcl no AgRg no RESP 255170⁄SP, desta relatoria, DJ de 

22.04.2003.

2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a 

Lei 8.171⁄91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os 

responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida 

norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771⁄65) que estabelecia uma 

limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a 

instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, em 

prol do  interesse coletivo. Precedente do STJ: RESP 343.741⁄PR, Relator  Ministro 

Franciulli Netto, DJ de 07.10.2002.

(...)

6.  A adoção do princípio tempus regit actum, impõe obediência à lei em  vigor 

quando da ocorrência do fato.

7. In casu, os fatos apurados como infração ambiental ocorreram no ano de 1997, 

momento em que já se encontrava em vigor o Código Florestal Lei nº 4.771⁄65, não 

havendo que se perquirir quanto à aplicação do Decreto nº 23.793⁄94, que inclusive 

foi revogado por aquela lei.

(...)

12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp 1.090.968⁄SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15⁄06⁄2010, 

DJe 03⁄08⁄2010 – destaques meus). 
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Processo civil. Agravo interno no recurso especial.  Ambiental. Aplicabilidade do 

novo Código Florestal a situações pretéritas. Impossibilidade.

1. Inviável, por ausência de prequestionamento, a análise de questão que,  a 

despeito de ter sido suscitada em contrarrazões, não foi alvo de  manifestação 

pela Corte de origem. Além disso,  tratando-se de matéria  ambiental, prevalece o 

disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por 

ocasião da ocorrência do fato ilícito,  sendo, portanto, inaplicável o novo Código 

Florestal a situações pretéritas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.740.672⁄MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda  Turma, 

julgado em 26⁄03⁄2019, DJe 03⁄04⁄2019 – destaque meu). 

In casu, já sob a égide da Lei n. 12.651⁄2012, o Ministério Público 

do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em face da ora Recorrida, 

com amparo no Inquérito Civil n. 25⁄2008, instaurado em 13.06.2008 (Portaria 

n. 21⁄2008; fl s. 14⁄15e), no qual foram constatados danos ambientais em imóvel 

rural, posteriormente por ela adquirido em 06.02.2012 (fl . 199e).

Ressalte-se que os antigos proprietários do imóvel chegaram a fi rmar, 

em 10.10.2008, Termo de Ajustamento de Conduta (fl . 51e; fl s. 94⁄98e), o qual 

não chegou  a ser cumprido, facultando-se, sem sucesso, à parte recorrente, 

posteriormente à alienação do bem, a celebração de igual avença.

Portanto, certifi cado o dano ambiental em momento anterior à vigência do novo 

Código Florestal, e  considerando a natureza propter rem da  obrigação ambiental, 

consoante o enunciado da Súmula n. 623 desta Corte  (“As obrigações ambientais 

possuem natureza  propter rem, sendo admissível cobrá-las do  proprietário ou 

possuidor atual e⁄ou dos anteriores, à escolha do credor”), entendo que, na espécie, 

incabível aplicação retroativa do novo estatuto fl orestal, à  exceção das disposições 

expressamente retroativas.

Posto isso, com a devida vênia ao Srs. Ministros Napoleão Nunes 

Maia  Filho e Sérgio Kukina,  conheço parcialmente  do recurso, e, nessa 

extensão, dou parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, para afastar, tão somente, a aplicação do art. 15 da Lei n. 

12.651⁄2012, nos termos expostos.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.830.894 - RS (2019⁄0233889-9) 

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Estado do Rio Grande do Sul 

Procurador: Anastazia Nicolini Cordella e outro(s) - RS027848

Recorrido: Criswan Supermercado Ltda.

Advogados: Gleison Machado Schütz  - RS062206

Lucas Heck  - RS067671

EMENTA 

Processual civil. Tributário. Recurso especial. ICMS.  Direito de 

creditamento. Princípio da não  cumulatividade. Produto intermediário. 

Essencialidade. Bem de consumo ou uso. Sacolas plásticas. Filmes plásticos. 

Bandejas. Art. 170 do CTN. Compensação  tributária. Existência 

de legislação estadual.  Interpretação de lei local. Impossibilidade. 

Súmula 280⁄STF.

1. Controverte-se nos autos a respeito da imprescindibilidade do 

fornecimento de sacolas plásticas, fi lmes plásticos e bandejas de isopor 

na comercialização dos produtos vendidos em supermercado, para fi ns 

de creditamento do ICMS.

2.  As  sacolas plásticas  são colocadas à disposição dos clientes, 

para acomodar e  facilitar o carregamento dos produtos; os  sacos e 

f ilmes plásticos,  transparentes e de  leve espessura, envolvem os 

produtos perecíveis (como carnes, bolo, torta, queijos,  presuntos) e 

revestem e protegem o alimento; as bandejas acomodam o produto a 

ser comercializado.

3. “Os insumos que geram direito ao creditamento são aqueles 

que, extrapolando a  condição de mera facilidade, se incorporam 

ao produto final, de forma a modificar a  maneira como esse se 

apresenta e confi gurar parte essencial do processo produtivo” (AgInt 

no REsp 1.802.032⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 20⁄8⁄2019, DJe 27⁄8⁄2019).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido 

de que, para fins de  creditamento de ICMS, é necessário que o 
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produto seja essencial ao exercício da atividade produtiva para que seja 

considerado insumo (AgInt no AREsp 424.110⁄PA,  Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19⁄2⁄2019, DJe 26⁄2⁄2019, 

DJe 25⁄2⁄2019).

5.  As sacolas plásticas, postas à disposição do clientes para o 

transporte dos produtos, não são insumos essenciais à comercialização 

de produtos pelos supermercados. Nesse sentido: REsp 1.808.979⁄RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado  em 

11⁄6⁄2019, DJe 1⁄7⁄2019.

6. As bandejas não são indispensáveis ao isolamento do produto 

perecível, mas mera  comodidade entregue ao consumidor, não se 

constituindo em insumo essencial à atividade da recorrida (AgInt no 

REsp 1.802.032⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 20⁄8⁄2019, DJe 27⁄8⁄2019)

7.  Filmes e sacos plásticos, utilizados exclusivamente com o 

propósito de comercialização de produtos de natureza perecível, são 

insumos essenciais à atividade desenvolvida pelo supermercado, cuja 

aquisição autoriza o creditamento do ICMS.

8.  Quanto a alegada violação do art. 170 do CTN, a tutela 

jurisdicional prestada pela Corte de origem foi feita com fundamento 

em legislação local, o que impede o exame do recurso especial quanto 

ao ponto. Incide ao caso a Súmula 280⁄STF.

9.  Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

provido em parte para excluir do creditamento do ICMS o imposto 

incidente na aquisição de bandejas e de sacolas plásticas fornecidas aos 

clientes para o transporte ou acondicionamento de produtos. 

ACÓRDÃO 

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

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

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe 

parcial provimento para excluir do creditamento do ICMS o imposto incidente 

na aquisição de bandejas e de sacolas plásticas  fornecidas aos clientes para 

o transporte ou acondicionamento de produtos, nos termos do voto do  Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, 
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Gurgel de Faria (Presidente) e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe: 5.3.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão 

proferido pelo TJ⁄RS, assim ementado (fl . 349):

Apelação cível direito tributário. ICMS. Embalagens plásticas,  bandejas e 

sacolas plásticas para comercialização e  acondicionamento. Aproveitamento de 

crédito e compensação. Cabimento.

1. Os materiais empregados para embalar ou acondicionar os 

produtos  comercializados pelo supermercado, como sacolas plásticas 

personalizadas entregues  aos clientes, bandejas de isopor, embalagem plástica 

para alimentos, rolos plásticos  utilizados para embalar frutas e carnes não 

confi guram mercadorias de uso e consumo do estabelecimento ou ativo fi xo. Na 

verdade, são insumos que acabam  integrando o custo da mercadoria vendida, 

de forma que podem ensejar  aproveitamento de crédito fi scal de ICMS, haja 

vista o princípio da não cumulatividade. Possível o creditamento e compensação 

pleiteados pela empresa impetrante. Precedentes jurisprudenciais.

2. Não se tratando de pleito de repetição de indébito, mas de pedido de 

escrituração  e aproveitamento de créditos gerados no ingresso de mercadorias 

no  estabelecimento, afasta-se a tese do Estado no sentido de que a repetição 

de indébito  seria descabida por ausência de prova do não repasse do custo 

tributário aos  consumidores de serviços ou de autorização para escrituração e 

aproveitamento de créditos tributários originados em entradas de mercadorias no 

estabelecimento da contribuinte. Há pacífi ca orientação do STJ no sentido de que, 

nesse caso, não se aplica a regra do artigo 166 do CTN, sendo plenamente possível 

a escrituração dos  créditos com posterior submissão do seu aproveitamento e 

compensação (AgRg no REsp 938367⁄SP, Relator Ministro José Delgado, Primeira 

Turma, J. 02⁄10⁄07, DJe 07⁄05⁄08). Apelação Cível Desprovida.

O recorrente sustenta ofensa aos artigos 20 e 33, I, da LC 87⁄1996 e 170 do 

CTN, ao argumento, em síntese, de que não é devido o creditamento dos valores 

de ICMS incidente sobre as aquisições de sacolas plásticas (e outros invólucros 
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de mercadorias, como filmes plásticos)  destinadas ao acondicionamento e 

transporte dos produtos comercializados pela recorrida (supermercado) aos seus 

clientes.

Com contrarrazões.

Juízo positivo de admissibilidade às fl s. 408⁄416.

É o relatório. 

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator):  A questão de  fundo diz 

respeito ao direito ao crédito de ICMS decorrente da aquisição de sacolas 

plásticas, sacos ou fi lmes plásticos e bandejas adquiridas para o acondicionamento 

de produtos comercializados pela recorrida (supermercado).

Da petição inicial, destaco os três insumos apresentados pela recorrida:

Para tanto, é importante a discriminação dos insumos objeto da presente ação, 

a fi m de restar confi gurado o direito sobre os quais não há necessidade de prova, 

tornando o pedido certo e defi nitivo:

a) Sacolas Plásticas: Tratam-se das sacolas plásticas colocadas à disposição 

dos  clientes, as quais possuem finalidade precípua de acomodar e facilitar 

o  carregamento dos produtos e, obrigatoriamente, devem ser disponibilizadas, 

sejam elas personalizadas ou não.

b) Filme Plástico: Trata-se do fi lme plástico transparente e de leve espessura 

que  envolve os produtos confeccionados pela padaria (bolo, torta e demais), 

açougue, friambreria e pelo setor de hortifrutigranjeiros, que é conhecida como a 

embalagem plástica que reveste e protege o alimento.

C) Bandeja:  trata-se da bandeja que acomoda o produto e é revestida pelo 

fi lme plástico transparente.

Portanto, controverte-se especificamente nos autos a respeito da 

imprescindibilidade do fornecimento de sacolas plásticas, sacos ou fi lmes plásticos 

e bandejas para a comercialização de produtos vendidos em supermercado.

O acórdão do TJ⁄RS concluiu que é “imprescindível o fornecimento das 

sacolas junto aos produtos vendidos pelo supermercado” (fl . 362). Nesse sentido, 

transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (fl s. 

357⁄362):
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Destarte, indubitavelmente, as embalagens adquiridas pela parte 

impetrante, ao se  agregarem às mercadorias nas operações de saída, dão 

direito ao creditamento de  ICMS, em estrita observância ao Princípio da não-

cumulatividade.

Cabe dizer que eventual fato de as sacolas, invólucros, etc, portarem 

a logomarca da  empresa não desnatura sua natureza de insumo, eis que 

permanecem integradas às mercadorias comercializadas.

Assim, não se confundem com bens de uso e consumo da impetrante, 

tampouco  com bens que compõem o ativo permanente desta. Na verdade, 

são mercadorias  adquiridas pelo comerciante, devidamente tributadas, que 

acompanham os produtos comercializados sem retorno, integrando, pois, o custo 

fi nal de produção.

(...)

Acrescento que o consumidor não tem o costume de ir ao supermercado 

com sua  própria sacola, caixa ou recipiente para levar os bens que comprar, 

sendo  imprescindível o fornecimento das sacolas junto aos produtos vendidos 

pelo supermercado.

Assim, evidente que os bens em comento acabam se agregando às 

mercadorias  vendidas, qualificando-se como material de embalagem e 

possibilitando o aproveitamento do crédito do ICMS pretendido.

O voto condutor do acórdão proferido pelo TJ⁄RS faz remissão a voto 

proferido em  processo diverso (Apelação Cível 70066664715), cujo trecho 

seguinte merece transcrição:

É possível cogitar, num futuro não muito distante; que o uso de sacolas 

plásticas,  pelos consumidores e fornecedores preocupados com a preservação 

do meio  ambiente, venha a ser restringido.  Hábito que facilmente poderia ser 

desestimulado  caso os supermercados parassem de fornecer gratuitamente 

as sacolas Plásticas.  Em tal caso, com certeza, deixaria tal material de ser 

considerado como insumo e  poderia ser excluído dos itens capazes de gerar 

crédito na condição de elemento  necessário, como insumo, à circulação de 

outras mercadorias. Enquanto isso não se verifi ca, no entanto, há de se considerar 

as sacolas também como  componentes necessários para a venda de outras 

mercadorias.

O caput do art. 20 da LC 87⁄1996 dispõe que:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,  é assegurado 

ao  sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado 

em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no 
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estabelecimento,  inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao 

ativo  permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal ou de comunicação.

Diante desse contexto, deve ser asseverado que os insumos que geram 

direito ao  creditamento são aqueles que, extrapolando a condição de mera 

facilidade, se incorporam ao produto fi nal, de forma a modifi car a maneira como 

esse se apresenta e confi gurar parte essencial do processo produtivo (AgInt no 

REsp 1.802.032⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 20⁄8⁄2019, DJe 27⁄8⁄2019).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido 

de que, para fi ns de  creditamento de ICMS, é necessário que o produto seja 

essencial ao exercício da atividade produtiva para que seja considerado insumo.

Tributário. ICMS. Creditamento. Aquisição de combustíveis e  lubrificantes. 

Sociedade empresária prestadora de serviços  de transporte. Produtos 

indispensáveis à prestação do serviço. Insumos.

1. O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o 

direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e 

lubrifi cantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma 

vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, 

devendo ser considerados como insumos. Julgados: AgInt no REsp 1.208.413⁄SC, 

Rel. Ministro  Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17⁄05⁄2017; RMS 

32.110⁄PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20⁄10⁄2010.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 424.110⁄PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 19⁄2⁄2019, REPDJe 26⁄2⁄2019, DJe 25⁄2⁄2019)

Com base nas premissas de que o insumo que deve ser creditado é aquele 

que se  incorpora ao produto fi nal, com essencialidade ao exercício da atividade 

produtiva, cumpre analisar se as sacolas plásticas, fi lmes ou sacos plásticos e bandejas 

de isopor se adequam à permissão legal do creditamento.

Da proteção ao meio ambiente

De início, quanto ao fornecimento de sacolas plásticas, fi lmes e bandejas, 

merece destaque  o estímulo indutivo que os órgãos de proteção ao meio 

ambiente promovem no sentido de estimular o consumidor ao uso de sacolas 

retornáveis.
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O Brasil, segundo estudo do Banco Mundial e da WWF, é o 4º maior 

produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas por ano e 

com taxa de 1,28% de relação ‘produção e reciclagem’, fi cando atrás dos Estados 

Unidos (1º), China (2º) e Índia (3º). Desse total,  mais de 10,3 milhões de 

toneladas foram coletadas (91%), mas apenas 145 mil toneladas (1,28%)  são 

efetivamente recicladas, ou seja, reinseridas na cadeia de produção como produto 

secundário. Esse é um dos menores índices de toda a pesquisa feita, bem abaixo 

da média global de reciclagem  plástica, que é de 9% (Fonte: WWF ⁄ Banco 

Mundial - What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management 

to 2050).

Dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) indicam que “entre 

500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas são consumidas em todo o mundo 

anualmente. No Brasil, cerca de 1,5 milhão de sacolinhas são distribuídas por 

hora”.

Ainda de acordo com o MMA - Ministério do Meio Ambiente:

As sacolinhas, tão práticas e gratuitas, têm um alto custo ambiental: para 

sua  produção são consumidos petróleo ou gás natural (ambos recursos 

naturais não-renováveis), água e energia, e liberados efl uentes (rejeitos líquidos) 

e emissões  de gases tóxicos e do efeito estufa. Depois de usadas, muitas são 

descartadas de maneira incorreta, aumentando a poluição e ajudando a entupir 

bueiros que escoam  as águas das chuvas ou indo parar nas matas e oceanos, 

sendo ingeridas por animais que morrem sufocados ou presos nelas.

Disponível em:

<https:⁄⁄www.mma.gov.br⁄responsabilidade-socioambiental⁄producao-e-

consumo-sustentavel⁄saco-e-um-saco⁄saiba-mais.html>. Acesso em 3⁄2⁄2020.

Inclusive, no Distrito Federal, a Lei 6.322⁄2019 (de 10⁄7⁄19) proibiu a 

“distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas, confeccionadas à base de polietileno, 

propileno, polipropileno ou matérias-primas equivalentes, para o acondicionamento e 

transporte de  mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais do Distrito 

Federal”. No caso do DF, foi dado um prazo de 12 meses para adaptação dos 

supermercados.

Já o Estado do Rio de Janeiro, através da Lei 8.006⁄2018 (de 25⁄6⁄2018) 

determinou que os  supermercados “ficam proibidos de distribuírem 

(gratuitamente ou cobrando) sacos ou sacolas plásticas descartáveis, compostos 

por polietilenos, polipropilenos e⁄ou similares”.
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Sacolas plásticas

Diante desse contexto, o direito tributário não pode ficar alheio às 

políticas públicas de  desestímulo à utilização da sacolas plásticas; vale dizer, 

ao permitir o creditamento de ICMS pela  aquisição das sacolas plásticas, 

data vênia, o Judiciário acaba por caracaterizá-las como insumos  essenciais e 

que se incorporam à atividade desenvolvida pelos supermercados, o que vai 

na  contramão de todas as políticas públicas de estímulo ao uso de sacolas 

reutilizáveis por parte dos consumidores.

Ademais, compreendo que o fornecimento das sacolas plásticas, para 

acomodação e  transporte de mercadorias pelos consumidores, não é essencial 

à comercialização dos produtos por parte dos supermercados; prova isso o fato 

público e notório de que diversos hipermercados já excluem, voluntariamente, 

o fornecimento das sacolas com a fi nalidade de transporte ou acomodação de 

produtos.

Portanto, especifi camente quanto às sacolas plásticas, que são colocadas à 

disposição dos clientes, para acomodar e facilitar o carregamento dos produtos, 

não há direito ao creditamento do ICMS.

Nesse sentido, é o entendimento da Segunda Turma do STJ:

Tributário. Agravo interno no recurso especial. Enunciado  Administrativo n. 

3⁄STJ. Mandado de segurança na origem.  Direito líquido e certo. Necessidade 

de dilação probatória.  Súmula n. 7⁄STJ. ICMS. Princípio da não-cumulatividade. 

Insumo.  Essencialidade. Invólucros. Produto prescindível desprovido  de 

essencialidade. Creditamento. Impossibilidade.  Compensação de créditos. Art. 

170 do CTN. Ausência de juízo de valor no acórdão recorrido. Súmulas n. 282 e 

356 do STF. Agravo interno parcialmente provido.

1. A origem entendeu que existe direito líquido e certo, bem como que “não 

restam  dúvidas de que as embalagens adquiridas pela impetrante integram 

o custo do  produto da mercadoria vendida” (e-STJ fl . 209). Desconstituir essa 

conclusão para  consignar que não há, no caso concreto, direito líquido e certo 

e que há mera presunção da indispensabilidade das embalagens, não havendo 

prova disso nos autos,  exigiria, necessariamente, análise dos fatos e provas. 

Súmula n. 7⁄STJ. 

2. De fato, o  direito ao crédito de ICMS decorrente da aquisição de sacolas 

e embalagens  adquiridas para o acondicionamento de produtos possui 

tratamento infraconstitucional e o direito pleiteado foi analisado à luz do art. 20 

da Lei Complementar n.87⁄96.
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3. Os insumos que geram direito ao creditamento são aqueles 

que,  extrapolando a condição de mera facilidade, se incorporam ao produto 

fi nal, de forma a modifi car a maneira como esse se apresenta e confi gurar parte 

essencial do processo produtivo.

4. Ante a atividade prestada pelo agravado, os materiais utilizados para 

embalar ou acondicionar os produtos postos à venda no estabelecimento, como 

sacolas plásticas  personalizadas, bandejas, etiquetas térmicas, rolos plásticos, 

dentre outros, confi guram mera facilidade posta à disposição do consumidor, não 

integrando o produto fi nal comercializado tampouco sendo essencial ao exercício 

da atividade do supermercado.

5. O cumprimento do requisito do prequestionamento se observa com o 

debate sobre  a tese jurídica específi ca, isto é, com a emissão de juízo de valor 

sobre determinada norma e a sua aplicabilidade ao caso concreto pelo acórdão 

recorrido, não bastando,  para tanto, a simples provocação da parte para que a 

Corte a quo se manifeste.

Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6. Agravo Interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp 1.802.032⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,  Segunda 

Turma, julgado em 20⁄8⁄2019, DJe 27⁄8⁄2019) 

Processual civil e tributário. Violação do art. 1.022 do CPC. Alegações genéricas. 

Súmula 284⁄STF. Omissão de matéria constitucional. Competência do STF. ICMS. 

Direito de creditamento. Princípio da não cumulatividade. Produto intermediário. 

Essencialidade. Sacolas plásticas. Produto  prescindível e desprovido de 

essencialidade à atividade empresarial.

1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC foi violado, mas deixa de apontar, 

de  forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera 

apenas  ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar 

as matérias sobre  as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem 

demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284⁄STF).

2. Não cabe ao STJ, a pretexto de violação ao art. 1.022 do CPC⁄2015, 

examinar a omissão quanto a dispositivos constitucionais, tendo em vista que a 

Constituição Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no âmbito do 

Recurso Extraordinário.

3. Cuidaram os autos, na origem, de Ação Declaratória visando o 

aproveitamento dos  créditos obtidos com a aquisição de insumos aplicados 

e consumidos com a  atividade-fi m da empresa (sacolas plásticas colocadas a 

disposição dos clientes, dentre outros). O Tribunal de origem não reconheceu o 

direito ao creditamento somente no que diz respeito às sacolas plásticas.

4. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento de que somente 

exsurge o direito ao creditamento do ICMS quando se tratar de insumos que se 
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incorporam ao  produto fi nal ou que são consumidos no curso do processo de 

industrialização, na forma do § 1º do art. 20 da Lei Complementar 87⁄1996.

5. Ao tratar especifi camente das sacolas plásticas, o STJ entendeu que “somente 

é  possível classificar as alegadas ‘sacolas plásticas’ como bens destinados ao 

uso e  consumo do estabelecimento, pois não têm essencialidade na atividade 

empresarial da  contribuinte, sendo inclusive, prescindíveis, pois configuram 

mero regalo posto à  disposição dos consumidores”. Precedente: AgRg no REsp 

1.393.151⁄MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, Dje 18.12.2014.

6. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7⁄STJ, 

condena-se  a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fi xada nas instâncias 

ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC⁄2015.

Salienta-se que os §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC⁄2015 estabelecem teto de 

pagamento  de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for 

sucumbente, o que deve ser observado quando a verba sucumbencial é acrescida 

na fase recursal, como no presente caso. 7.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.808.979⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

11⁄6⁄2019, DJe 1⁄7⁄2019) 

Processual civil. Tributário. Violação dos arts. 458 e 535 do  CPC inexistente. 

ICMS. Direito de creditamento. Princípio da  não cumulatividade. Matéria 

constitucional. Análise de lei  local. Incidência da súmula 280⁄STF. Direito de 

creditamento.  Produto intermediário. Essencialidade. Bem de consumo ou  uso. 

Limitação temporal. Legitimidade. Sacolas plásticas.  Produto prescindível e 

desprovido de essencialidade à atividade empresarial. Honorários. Súmula 7⁄STJ.

1. Não há a alegada violação dos arts. 458 e 535 do CPC, pois a 

prestação  jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se 

depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou a questão do direito de 

creditamento de ICMS.

2. As razões recursais envolvem tema de índole eminentemente constitucional 

- princípio da não cumulatividade -, o que torna inviável sua apreciação por esta 

Corte, em especial quando embasada na alegação de violação aos arts. 19 e 20 da 

Lei Complementar n. 87⁄96, que reproduzem comando da Carta Magna (art. 155, 

§ 2º, I).

Precedentes.

3. Outrossim, segundo se observa dos fundamentos que serviram de base para 

a Corte de origem apreciar a controvérsia acerca da inexistência de creditamento 

de  ICMS sobre as sacolas plásticas, o tema foi dirimido no âmbito local 

(Decreto Estadual n. 43.080⁄2002 - RICMS⁄2002), de modo a afastar a competência 
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desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso 

especial.

Súmula 280⁄STF.

4. Ainda que superado os óbices já elencados, a agravante não faria 

jus ao  creditamento pleiteado. Isto porque o direito de credito somente é 

assegurado aos  produtos intermediários que sejam efetivamente empregados 

no processo de  industrialização, mostrando-se imprescindíveis à atividade 

empresarial. REsp  1090156⁄SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em  10⁄8⁄2010, DJe 20⁄08⁄2010; AgRg no RESP 139.996⁄SP, Rel. Ministro 

Francisco  Falcão, Primeira Turma, julgado em 4⁄4⁄2002, DJ 12⁄8⁄2002 p. 166; 

RESP 235.324⁄SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 3⁄2⁄2000, 

DJ 13⁄3⁄2000 p. 163; AgRg no AG 438.945⁄SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira 

Turma, julgado em 10⁄12⁄2002, DJ 3⁄2⁄2003 p. 284, REPDJ 31⁄3⁄2003 p. 156.

5. Aos demais bens adquiridos ao uso ou consumo do estabelecimento 

somente poderão gerar créditos quando superada a limitação temporal prevista 

no art. 33 do normativo complementar. AgRg no AREsp 126.078⁄RS, Rel. Ministro 

Benedito  Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20⁄11⁄2012, DJe 26⁄11⁄2012; 

RMS  37.329⁄DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 4⁄10⁄2012, DJe 31⁄10⁄2012.

6. Nos contornos delineados pela Corte de origem, somente é possível 

classifi car as alegadas “sacolas plásticas” como bens destinados ao uso e consumo 

do  estabelecimento, pois não têm essencialidade na atividade empresarial 

da  contribuinte, sendo inclusive, prescindíveis, pois configuram mero regalo 

posto à disposição dos consumidores.

7. Consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a 

fi xação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez 

que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador frente às 

circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual incabível a revisão em 

recurso especial, a teor da Súmula 7⁄STJ.

8. O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba 

honorária é  fi xada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na 

espécie.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.393.151⁄MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 16⁄12⁄2014, DJe 19⁄12⁄2014) 

Filmes ou sacos plásticos e bandejas

Neste ponto, diferencio a sacola plástica fornecida para acomodação e 

transporte de produtos pelos consumidores, do fi ltro ou saco plástico utilizados 

para embalar produtos de natureza perecível.
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No que diz respeito aos fi lmes ou sacos plásticos, utilizados exclusivamente 

com o propósito de comercialização de produtos de natureza perecível, tratam-

se de insumos essenciais à atividade desenvolvida pelo supermercado.

Isso porque não há como fornecer um peixe ou uma carne sem o 

indispensável fi lme ou saco plástico que cubra o produto de natureza perecível, 

como forma de isolar a mercadoria e protegê-la de agentes externos capazes de 

causar contaminação. No mesmo sentido, o fornecimento de presuntos, queijos 

ou outros produtos perecíveis, deve se fazer acompanhar de  fi lme ou saco 

plástico fornecido com a mesma fi nalidade.

Do contrário, o consumidor seria obrigado a adquirir os produtos conforme 

entregues  diretamente pelos fornecedores aos supermercados; ou seja, seria 

impossível a aquisição fracionada de tais produtos.

Contudo, as bandejas, feitas de isopor ou plástico, não são indispensáveis 

ao isolamento do  produto perecível, mas mera comodidade entregue ao 

consumidor. Os fi lmes e sacos plásticos são  sufi cientes para o isolamento do 

produto perecível.

Compensação

Por fi m, quanto à alegada violação do art. 170 do CTN, a Corte de origem 

assentou compreensão segundo a qual o direito à compensação tributária está 

respaldado porque a Lei  Estadual n. 8.820⁄89 ampara a tutela jurisdicional. 

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do  voto condutor do acórdão 

recorrido (fl s. 354⁄355):

A Lei Estadual 8.820⁄89 (que instituiu o ICMS no âmbito deste Estado) autoriza 

a compensação do crédito tributário:

Art. 27 - O Poder Executivo poderá, nas condições previstas 

em  regulamento, autorizar a compensação de créditos tributários, 

inclusive acréscimos legais:

I - lançados ou não, com créditos líquidos e certos, vencidos 

ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública;

II - lançados, com saldo credor do contribuinte, a qualquer 

título,  existente no término do período de apuração imediatamente 

anterior ao do pedido de compensação e ainda não utilizado.
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Desse modo, especifi camente quanto ao ponto, impossível o conhecimento 

do recurso especial por força da Súmula 280⁄STF:

“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.

 Conclusão

Conclusivamente, apenas os sacos e fi lmes plásticos utilizados exclusivamente para 

o fornecimento de produtos de natureza perecível são insumos indispensáveis 

à  atividade desenvolvida pelos supermercados, de modo que a sua aquisição gera 

direito ao creditamento do ICMS.

Sacolas plásticas fornecidas aos clientes para o transporte ou acondicionamento de 

produtos, bem como bandejas, não são insumos essenciais à atividade dos supermercados, 

de modo que não geram creditamento de ICMS.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, 

lhe dou parcial provimento para excluir do creditamento do ICMS o imposto 

incidente na aquisição de bandejas e de sacolas plásticas fornecidas aos clientes 

para o transporte ou acondicionamento de produtos.

Tendo a sentença sido proferida na vigência do CPC⁄2015, diante da 

sucumbência é parcial, os valores de honorários advocatícios devem ser defi nidos 

em fase de liquidação.

É como voto.
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EMENTA

Tributário. Processual civil. Código de Processo Civil de  2015. 

Aplicabilidade. Violação ao art. 1.022 do CPC.  Inexistência. Pedido 

de habilitação de crédito tributário  no juízo universal. Coexistência 

com a execução f iscal  desprovida de penhora. Possibilidade. Dupla 

garantia. Inocorrência.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

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

se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes 

apresentadas  com fundamentos sufi cientes, mediante apreciação da 

disciplina normativa e  cotejo ao posicionamento jurisprudencial 

aplicável à hipótese. Inexistência de  omissão, contradição ou 

obscuridade.

III - A ação executiva fi scal não representa, por si só, uma garantia 

para o credor, porquanto essa salvaguarda somente se concretiza com a 

penhora ou a indisponibilidade de bens e direitos. Precedentes.

IV - Revela-se cabível a coexistência da habilitação de crédito em 

sede de juízo falimentar com a execução fi scal desprovida de garantia, 

desde que a Fazenda Nacional se abstenha de requerer a constrição de 

bens em relação ao executado que também fi gure no polo passivo da 

ação falimentar.

V - Recurso especial parcialmente provido, reformando o acórdão 

recorrido para determinar o processamento do incidente de habilitação 

de crédito no juízo falimentar, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam 

os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo 

o julgamento, por maioria, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 

(Relator), dar parcial provimento ao recurso  especial, reformando o acórdão 

recorrido para determinar o processamento  do incidente de habilitação de 
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crédito no juízo falimentar, nos termos do voto-vista da Sra. Ministra Regina 

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

Helena Costa os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Gurgel de 

Faria (Presidente).

Brasília (DF), 26 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe: 19.6.2020  

RELATÓRIO 

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

interposto pela  Fazenda Nacional contra acórdão de lavra do TJ⁄SP, assim 

ementado:

Agravo de Instrumento - Falência - Crédito da  União Federal - Decisão que 

suspende o trâmite do pedido de habilitação do crédito em razão da afetação em 

recurso repetitivo relativo ao encargo legal - Inconformismo da União, alegando 

que o incidente deve prosseguir em relação às demais  verbas - Cabimento -   

Apenas a natureza do encargo legal  encontra-se sob suspensão em Recurso 

Repetitivo (REsp n°  1.521.999) – Incidente que deve prosseguir em relação 

aos  outros créditos, ou até a prolação de eventual sentença de  extinção – 

Situação, entretanto, na qual há execução fi scal ajuizada perseguindo exatamente 

os mesmos créditos cuja  habilitação se pretende - Prerrogativa de a entidade 

pública  optar entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fiscal  ou 

mediante habilitação do crédito, observando-se apenas que,  escolhendo um 

rito, tem-se a renúncia da utilização do outro,  não se admitindo uma garantia 

dúplice – Inteligência do art. 187 do CIN e do art. 29 da Lei n. 6.830⁄80 Agravo de 

instrumento não provido, determinando-se de ofício a extinção da habilitação de 

crédito.

Dispositivo: Negam provimento ao agravo de instrumento, determinando-se, 

de ofício, a extinção do incidente (fl s. 38).

2. Aponta violação dos arts. 1.022, I e II, parág. único, II, 489, § 1o, IV do 

Código Fux, ao argumento de que houve omissão do Tribunal de origem em 

relação às matérias abordadas nos Embargos de Declaração opostos.

3. Indica ainda, além de dissídio jurisprudencial, ofensa  aos arts. 187 e 

204 do Código Tributário Nacional, 3o. e 29 da Lei 6.830⁄1980, e 6o. da Lei 

11.101⁄2005, sustentando, em suma, que  a  prerrogativa da entidade pública em 
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poder optar entre o pagamento do  crédito pelo rito da execução fi scal ou mediante 

habilitação do crédito, não  constituem um óbice intransponível para que o Fisco 

habilite seus créditos  no Juízo Universal e receba o que lhe é devido na ordem de 

pagamento prevista na Lei de Falências (fl s. 64).

4. É o relatório.

VOTO VENCIDO 

Ementa: Tributário e falimentar. Recurso especial. Ofensa aos arts. 

489 e 1.022 do Código Fux não caracterizada. Falência. Habilitação 

de crédito  tributário. Prévia opção da Fazenda em ajuizar  execução 

fi scal. Renúncia em relação ao incidente de habilitação perante o juízo 

falimentar. Inadmissibilidade de garantia dúplice. Recurso especial da 

Fazenda Nacional a que se nega provimento.

1. De início, verifi ca-se não ter ocorrido a indicada ofensa aos 

arts. 489 e   1.022 do Código Fux, na medida em que  o Tribunal 

de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram 

submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, 

não se podendo, ademais,  confundir julgamento desfavorável ao 

interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. No mérito, tem-se que os arts. 187 do CTN e 29  da 

LEF conferem à Fazenda Pública a prerrogativa de optar  entre o 

ajuizamento de Execução Fiscal ou a habilitação de crédito na falência 

para a cobrança em juízo dos créditos tributários e equiparados.

3. Sobre o tema, a doutrina especializada de  MARLON 

TOMAZETTE afirma que a opção por um caminho  implica 

renúncia ao outro, isto é, se o fi sco ajuizar a execução fi scal, não pode 

se habilitar, ou se usar a habilitação, não poderá ajuizar execução fi scal 

(Curso de Direito Empresarial: Falência e Recuperação de Empresas. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2017, v. 3, p. 251).

4. Assim, como corretamente entendeu a Corte a quo, escolhida 

uma das vias, ocorre a renúncia com relação a  outra, pois não se 

admite a garantia dúplice. Precedentes: REsp.  1.466.200⁄SP, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.2.2019; AgRg no Ag 713.217⁄RS, 

Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 1.12.2009; REsp. 1.103.405⁄MG, 
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Rel. Min.  Castro Meira, DJe 27.4.2009; REsp. 185.838⁄SP, Rel. 

Min. Franciulli Netto, DJ 12.11.2001.

5. Por fim, não se desconhece a existência de  precedentes 

recentes em sentido diverso no âmbito da Segunda Turma exarados 

no REsp. 1.815.825⁄SP (DJe 18.10.2019) e no  REsp. 1.729.249⁄SP 

(DJe 19.11.2018), ambos de relatoria do Ministro Herman Benjamin. 

Todavia, ousa-se deles divergir para acompanhar a jurisprudência há 

muito fi rmada nesta Corte.

6. Recurso Especial da Fazenda Nacional a que se nega provimento.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. De início, verifi ca-se não 

ter ocorrido a indicada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código Fux, na medida 

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

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não 

se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte 

com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Observa-se da fundamentação do acórdão recorrido  que o Tribunal 

de origem motivou adequadamente sua decisão,  solucionando a controvérsia 

com a aplicação do direito que entendeu cabível  à hipótese. Afasta-se, assim, 

a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional tão somente pelo fato 

de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 

Nesse sentido:

Processual civil.  Tributário. Repasse de  ICMS, arrecadado pelos 

estados, aos municípios.  Ausência de ofensa ao art. 535 do CPC. Ausência 

de prequestionamento. Súmula 211⁄STJ. Honorários advocatícios. Impossibilidade 

de análise do  conteúdo fático-probatório. Incidência da súmula  7⁄STJ. 

Inadmissibilidade do recurso.

(...)

2.  Não se configura a ofensa ao art. 535 do  Código de Processo Civil quando 

o Tribunal de origem julga  integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O 

órgão  julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os  argumentos trazidos 

pelas partes em defesa da tese que  apresentaram. Deve apenas enfrentar a 

demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse 

sentido: REsp 927.216⁄RS, Segunda Turma,  Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13⁄8⁄2007; e REsp 855.073⁄SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, 

DJ de 28⁄6⁄2007.

(...)
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6. Recurso Especial de que parcialmente se  conhece para, nessa parte, 

negar-se-lhe provimento  (REsp.  1.680.694⁄PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

13.9.2017). 

Tributário e processual civil. Agravo  regimental no agravo em recurso 

especial.  Ausência de violação ao art. 535 do CPC. Ônus da  prova. Análise. 

Honorários advocatícios. Revisão.  Reexame de matéria fática. Impossibilidade. 

Óbice da súmula 7⁄STJ.

1.  Não se verifica a ofensa ao art. 535 do CPC,  quando o Tribunal de origem 

dirime, fundamentadamente, as  questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos, não se havendo falar em omissão.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp. 470.171⁄PE, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21.3.2014).

3. No mérito, tem-se que os arts. 187 do CTN e 29 da LEF conferem à 

Fazenda Pública a prerrogativa de optar entre o ajuizamento de Execução Fiscal 

ou a habilitação de crédito na falência para a cobrança  em juízo dos créditos 

tributários e equiparados.

4. Sobre o tema, a doutrina especializada de MARLON TOMAZETTE 

afi rma que  a opção por um caminho implica renúncia ao outro,  isto é, se o fi sco 

ajuizar a execução fi scal, não pode se habilitar, ou se usar a habilitação, não poderá 

ajuizar execução fi scal (Curso de Direito Empresarial: Falência e Recuperação de 

Empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017, v. 3, p. 251).

5. Assim, como corretamente entendeu a Corte  a quo,  escolhida uma 

das vias, ocorre a renúncia com relação a outra, pois não se admite a garantia 

dúplice. A propósito, essa é a jurisprudência há muito fi rmada no âmbito desta 

Corte. Confi ra-se:

Recurso especial. Habilitação de crédito na  falência. Crédito tributário 

considerado prescrito.

1. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou 

o tempo de sua constituição,  ressalvados os créditos decorrentes da legislação 

do trabalho ou  do acidente de trabalho e, no caso de devedor falido, os 

créditos  extraconcursais, as importâncias passíveis de restituição e os  créditos 

com garantia real, no limite do valor do bem gravado (artigo 186 do CTN).

2. Sob tal perspectiva, o artigo 187 do mesmo  diploma - assim como a Lei 

de Execução Fiscal (Lei 6.830⁄80,  artigo 29) - dispõe que a cobrança judicial 
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do crédito tributário  não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em 

falência, recuperação judicial, liquidação, inventário ou arrolamento.

3. Nesse contexto, os créditos tributários não se submetem ao concurso formal 

(ou processual) instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento da 

recuperação judicial, vale dizer, não se subordinam à vis attractiva (força atrativa) 

do Juízo falimentar ou recuperacional, motivo pelo qual  as execuções fi scais 

devem ter curso normal nos juízos competentes (artigo 76 da Lei 11.101⁄2005).

4. De outro vértice, os credores tributários  sujeitam-se ao concurso material 

(ou obrigacional) decorrente  da falência ou da recuperação judicial, pois 

deverão ser respeitadas as preferências, por exemplo, dos créditos trabalhistas e 

daqueles com garantia real, sem olvidar-se do pagamento prioritário dos créditos 

extraconcursais e das importâncias passíveis de restituição.

5. Malgrado a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fi scal, 

inexiste óbice para que o Fisco (no exercício de juízo de conveniência e oportunidade) 

venha a requerer a habilitação de seus  créditos nos autos do procedimento 

falimentar, submetendo-se à ordem de pagamento prevista na Lei 11.101⁄2005, o que 

implicará renúncia a utilizar-se do rito previsto na Lei 6.830⁄80, ante o descabimento 

de garantia dúplice.

6. Na hipótese dos autos, o Fisco estadual optou  por habilitar, no processo 

falimentar, o crédito tributário que foi  considerado prescrito pelas instâncias 

ordinárias.

7. Sobressai a perda do objeto da pretensão  recursal referente aos créditos 

tributários em relação aos quais  sobrevieram, na instância ordinária, sentenças 

extintivas das execuções fi scais respectivas, em razão da homologação judicial de 

pedidos de desistência formulados pela Fazenda estadual,  que pugnou pelo 

caráter irrisório dos valores devidos pela devedora falida.

8. Por outro lado, no tocante aos créditos  tributários objeto das execuções 

fiscais (ainda em curso na  origem) ajuizadas entre 24.1.2005 e 1º.06.2005, 

cuja habilitação  na falência foi requerida em 19.4.2010, verifica-se que, à luz 

da  jurisprudência desta Corte, a fluência do prazo prescricional  quinquenal 

contado da constituição defi nitiva do crédito (data do vencimento do pagamento 

da obrigação tributária declarada, mas não paga) encerrou-se com o ajuizamento 

da execução fi scal, que pôs fi m à inércia do Fisco. Precedente: REsp 1.120.295⁄SP, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.5.2010, DJe 21.5.2010.

9. As instâncias ordinárias, utilizando-se de critério equivocado para contagem 

da prescrição, em momento algum  suscitaram o decurso de prazo quinquenal 

entre os marcos  corretos (constituição defi nitiva do crédito e propositura do 

feito  executivo), mas, sim, assinalaram que o pedido de habilitação do  crédito 

ocorrera mais de cinco anos após a inscrição em dívida ativa.

10. Tampouco ocorreu a prescrição intercorrente,  nos termos do repetitivo 

da Primeira Seção (REsp 1.340.553⁄RS,  Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018). Isso porque, ainda que 

se computasse, logo após a propositura das demandas (em 2005), o prazo de um 

ano de suspensão (previsto no artigo 40 Lei  6.830⁄80) acrescido de mais cinco 

anos referentes ao lapso prescricional, não estaria confi gurada a causa extintiva 

da pretensão de cobrança, que fora exercida em 2010, em face do administrador 

judicial da massa falida, mediante o pedido de habilitação na falência.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp. 

1.466.200⁄SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.2.2019).

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Comercial e processo civil. Falência. 

Habilitação  de crédito tributário. Possibilidade. Ausência de  obrigatoriedade 

de propositura de execução  fi scal. Admissibilidade de opção da via adequada 

ao caso concreto.

1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou  na vertente de que os 

arts. 187 do CTN e 29 da LEF (Lei  6.830⁄80) conferem, na realidade, ao Ente de 

Direito Público a  prerrogativa de optar entre o ajuizamento de execução fi scal 

ou  a habilitação de crédito na falência, para a cobrança em juízo  dos créditos 

tributários e equiparados. Assim, escolhida uma via  judicial, ocorre a renúncia 

com relação a outra, pois não se admite a garantia dúplice.

2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 713.217⁄RS, Rel. 

Min. Vasco Della Giustina, DJe 1o.12.2009). 

Processual civil e tributário. Apresentação  de créditos na falência. Prestação 

de contas  apresentada pelo síndico. Créditos tributários de  pequeno valor. 

Habilitação. Caso concreto. Possibilidade.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que soluciona a controvérsia com base 

em fundamento prejudicial ao ponto sobre o qual não houve enfrentamento no 

âmbito do Tribunal de origem.

2.  Os arts. 187 e 29 da Lei 6.830⁄80 não  representam um óbice à habilitação de 

créditos tributários no concurso de credores da falência; tratam, na verdade, de uma 

prerrogativa da entidade pública em poder optar entre o pagamento do crédito pelo 

rito da execução fi scal ou mediante habilitação do crédito.

3. Escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do outro, não se admitindo 

uma garantia dúplice. Precedentes.

4. O fato de permitir-se a habilitação do crédito  tributário em processo de 

falência não signifi ca admitir o  requerimento de quebra por parte da Fazenda 

Pública.

5. No caso, busca-se o pagamento de créditos da  União, representados por 

11 (onze) inscrições em dívida ativa,  que, todavia, em sua maioria, não foram 
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objeto de execução  fiscal em razão de seu valor. Diante dessa circunstância, 

seria desarrazoado exigir que a Fazenda Nacional extraísse as competentes CDA’s 

e promovesse as respectivas execuções fi scais para cobrar valores que, por razões 

de política fi scal, não  são ajuizáveis (Lei 10.522⁄02, art. 20), ainda mais quando 

o processo já se encontra na fase de prestação de contas pelo síndico.

6. Determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para verifi cação 

da suficiência e validade da  documentação acostada pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional para fazer prova de seu pretenso crédito.

7. Recurso especial provido  (REsp. 1.103.405⁄MG,  Rel. Min. Castro Meira, DJe 

27.4.2009).

Recurso especial - Execução fiscal -  Penhora - Concordata - Reserva de 

numerário - Garantia dúplice - Impossibilidade.

Efetuada a penhora na execução fi scal, não há cogitar de reserva de numerário, 

no Juízo da concordata, o que se constituiria, sem dúvida, em garantia dúplice, 

que se não  compraz com o disposto no artigo 188, § 1º, do Código Tributário 

Nacional.

O processo de concordata não paralisa a execução  fi scal nem desconstitui 

a penhora, uma vez que a execução fi scal  prossegue até a alienação do bem 

penhorado.

Se, a teor dos artigos 1º e 29 da Lei de Execução Fiscal (6.830⁄80), a via adequada 

para a cobrança do crédito tributário é a execução fi scal, posto que não se sujeita 

ao concurso de  credores ou à habilitação em falência, concordata, inventário 

ou arrolamento, não se justifi ca a pretensão da recorrente de reserva de seu crédito 

na concordata da recorrida, já que, no caso dos autos, está sendo executado.

Recurso especial não conhecido.

Decisão por unanimidade de votos (REsp. 185.838⁄SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 

DJ 12.11.2001).

6. Por fi m, não se desconhece a existência de  precedentes recentes em 

sentido diverso no âmbito da Segunda Turma exarados no REsp. 1.815.825⁄SP 

(DJe 18.10.2019) e no REsp. 1.729.249⁄SP (DJe 19.11.2018), ambos de relatoria 

do Ministro Herman Benjamin. Todavia, ousa-se deles divergir para acompanhar 

a jurisprudência há muito fi rmada nesta Corte.

7. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso  Especial da Fazenda 

Nacional.

8. É como voto.
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VOTO-VISTA 

A Sra. Ministra Regina  Helena Costa: Solicitei vista dos autos para 

examiná-los com maior detença.

Trata-se de recurso especial interposto pela  Fazenda  Nacional  contra 

acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada de Direito  Empresarial do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, no julgamento de 

agravo de instrumento, assim ementado (fl . 38e): 

Agravo de Instrumento - Falência - Crédito da União  Federal - Decisão que 

suspende o trâmite do pedido de habilitação do crédito em razão da afetação em 

recurso repetitivo relativo ao encargo legal - Inconformismo da União, alegando 

que o incidente deve prosseguir em relação às  demais verbas - Cabimento - 

Apenas a natureza do encargo  legal encontra-se sob suspensão em Recurso 

Repetitivo  (REsp n° 1.521.999) – Incidente que deve prosseguir em  relação aos 

outros créditos, ou até a prolação de eventual  sentença de extinção –  Situação, 

entretanto, na qual há  execução fiscal ajuizada perseguindo exatamente os 

mesmos  créditos cuja habilitação se pretende - Prerrogativa de a  entidade pública 

optar entre o pagamento do crédito pelo rito da  execução fiscal ou mediante 

habilitação do crédito,  observando-se apenas que, escolhendo um rito, tem-

se a  renúncia da utilização do outro, não se admitindo uma garantia  dúplice – 

Inteligência do art. 187 do CTN e do art. 29 da Lei n. 6.830⁄80. Agravo de instrumento 

não provido, determinando-se  de ofício a extinção da habilitação de crédito. 

Dispositivo: Negam provimento ao agravo de instrumento, determinando-se, de 

ofício, a extinção do incidente.

(destaque meu).

Interposto recurso especial com amparo no art. 105, III,  a  e  c,  da 

Constituição da República, aponta-se, a par do dissídio jurisprudencial, ofensa 

aos dispositivos legais a seguir relacionados, nos seguintes termos:

I. Arts. 1.022, incisos I, II e parágrafo único, inciso II; 489, § 1º,  inciso 

IV, ambos do CPC⁄2015: “[...] caberia ser apreciado devidamente as matérias 

postas em debate nos autos, quando dos Embargos de Declaração apresentados 

pela Fazenda, onde se discutiu especifi camente sobre a  incidência do disposto 

nos artigos 187 do CTN, artigo 29 da Lei n. 6.830⁄80 e art. 6º, ‘caput’ da Lei nº 

11.101⁄2005 [...]” (fl . 59e); e

II. Arts. 187 e 204 do CTN; 3º e 29 da Lei n. 6.830⁄1980 e 6º, caput, da 

Lei n. 11.101⁄2005: “Ao rejeitar a habilitação de crédito requerida pela União 

o v. Acórdão deixou de considerar que o art. 6º,  caput, da Lei nº 11.101⁄2005 
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determina que, com a decretação da falência, haja a suspensão  das execuções 

em face do devedor e não a extinção das mesmas”; e “[...]  os artigos 187 do 

CTN, artigo 29 da Lei n. 6830⁄80 e artigo 6º ‘caput’ da Lei n.  11.101⁄2005 

não representam um óbice à habilitação de créditos tributários no concurso de 

credores da falência: tratam, na verdade, de uma prerrogativa da entidade pública 

em poder optar entre o pagamento do crédito pelo rito da execução fi scal ou 

mediante habilitação do crédito. As  citadas normas devem ser interpretadas 

de forma sistemática e fi nalística,  uma vez que elas vieram exatamente para 

conferir maior proteção aos créditos públicos” (fl . 63e).

Com contrarrazões, o recurso foi admitido (fl s. 104⁄115e; e fl s. 124⁄125e).

Distribuídos os autos ao Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia  Filho, Sua 

Excelência, na assentada de 20.02.2020, proferiu voto negando  provimento 

ao recurso especial da Fazenda Nacional, essencialmente por  entender que a 

impossibilidade da garantia dúplice impõe à Fazenda Pública, ao escolher uma 

das vias cotejadas na Corte de origem (execução fi scal ou habilitação de crédito) 

para recuperação de crédito de empresa com a quebra decretada, a renúncia com 

relação a outra.

Após o voto do Sr. Relator, solicitei vista antecipada dos autos.

É o relatório. Passo a proferir o voto-vista.

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão  realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da  publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código 

de Processo Civil de 2015. 

I. Da admissibilidade do recurso especial 

Inicialmente, consigno que as questões federais debatidas se  encontram 

satisfatoriamente prequestionadas.

Ademais, o recurso especial acha-se hígido para julgamento,  porquanto 

presentes os pressupostos de admissibilidade e ausentes  questões prejudiciais 

e⁄ou preliminares a serem examinadas.

Convém assinalar, outrossim, que o exame da pretensão ora veiculada no 

recurso não demanda reexame fático-probatório, uma vez que todos os aspectos 

factuais e processuais estão clara e sufi cientemente  delineados no acórdão 

recorrido.
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O pronunciamento impugnado, por sua vez, dirimiu a controvérsia baseado 

em fundamentos infraconstitucionais. 

II. Delimitação da controvérsia 

O tribunal local reconheceu a prerrogativa de a Fazenda Pública escolher 

a execução fi scal ou a habilitação de crédito no processo falimentar, reputando, 

contudo, inviável a coexistência das vias apontadas e, por conseguinte, extinguiu, 

de ofício, o incidente de habilitação.

O pleito fazendário encontrou óbice no entendimento  jurisprudencial 

desta Corte Superior obstativo à garantia dúplice, a qual  estaria caraterizada 

caso fosse deferida a habilitação de crédito já encartado em ação executiva fi scal.

A controvérsia do presente recurso especial consiste, portanto,  em aferir 

se a legislação de regência confere à Fazenda Pública a faculdade  de ajuizar 

execução fi scal ou habilitar seu crédito no processo falimentar, e  se a opção 

por uma das formas de cobrança impediria, consequentemente, a utilização da 

outra. 

III. Moldura normativa da pretensão deduzida 

A Fazenda Pública conta com ação específi ca para a cobrança  de seus 

créditos, é dizer, a execução fi scal, disciplinada pela Lei n. 6.830⁄1980 (Lei de 

Execução Fiscal - LEF).

O cenário da recuperação do crédito tributário atravessa um  período de 

signifi cativas mudanças, mormente pela relação de complementariedade – e não 

de especialidade excludente – reconhecida entre o sistema especial regulado pela 

LEF e o estampado no estatuto processual civil.

O rito da Lei n. 6.830⁄1980 traduz a via primária na persecução de créditos, 

porém outros cenários merecem destaque, dentre eles:

( i)  o protesto de Certidões da Dívida Ativa - CDAs, 

cuja  inconstitucionalidade foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal 

no  julgamento da ADI n. 5.135⁄DF (o protesto das Certidões de Dívida 

Ativa  constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir 

de forma  desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos 

aos  contribuintes e, assim, não constituir sanção política). Este Superior 

Tribunal  de Justiça, em Repetitivo (Tema n. 777), entendeu que “a Fazenda 

pública  possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de 
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dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492⁄1997, com a redação 

dada pela Lei 12.767⁄2012”;

(ii) a celebração de negócios jurídicos processuais (art. 190 do CPC⁄2015, 

inclusive perante os tribunais); e

(iii) a realização de transação tributária (art. 171 do CTN, regulamentado 

pela Lei n. 13.988⁄2020, resultante da conversão da MP n. 899⁄2019).

Anote-se, por outro lado, que o direito falimentar sofreu  profundas 

alterações com o advento da Lei de Recuperação de Empresas  (Lei n. 

11.101⁄2005), diante da infl uência do princípio da preservação da empresa.

O contexto também aporta refl exões no que tange ao aperfeiçoamento da 

processualística envolvendo a coexistência do juízo  universal e a cobrança do 

crédito tributário pela via da LEF, tendo a discussão reverberado, inclusive, no 

Parlamento brasileiro (Projetos de lei n. 10.220⁄2018 e 6.229⁄2005).

Com efeito, essas duas temáticas – (i) cobrança de créditos  tributários; 

e (ii) recuperação judicial e falência – ocupam prestigiado espaço  no debate 

jurídico.

Nesse vértice, basta rememorar a pendência do Tema n. 987  das  Teses 

Repetitivas desta Corte, que fora afetado no âmbito da 1ª Seção para defi nir a 

“possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação 

judicial, em sede de execução fi scal de dívida  tributária e não tributária” e o 

CC n. 153.908⁄DF, no qual fi rmou a compreensão de que compete à 2ª Seção 

deste Superior Tribunal processar e julgar confl ito instaurado entre o juízo da 

execução fi scal e o da recuperação judicial (julgado em 18.12.2019).

Para o adequado exame da pretensão, impõe-se a análise dos  seguintes 

dispositivos do Código Tributário Nacional, da LEF e da Lei de Recuperação 

de Empresas.

O CTN, no que interessa, prescreve: 

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário  não é sujeita a  concurso de 

credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...] (destaque meu). 

Por sua vez, a Lei n. 6.830⁄1980, no particular, dispõe:
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  Art. 5º. A competência para processar e julgar a execução da  Dívida Ativa 

da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro  Juízo, inclusive o da falência, da 

concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.

[...] 

Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita 

a concurso de credores ou habilitação em  falência, concordata, liquidação, 

inventário ou arrolamento

[...] 
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível 

em execução, na forma desta Lei,  salvo as hipóteses de mandado de segurança, 

ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta 

precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e 

acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

[...] (destaque meu). 

Já a Lei n. 11.101⁄2005, por sua vez, estabelece: 

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do  processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da  prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do  devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do 

sócio solidário.

[...]

§ 7º As execuções de natureza fi scal não são suspensas pelo deferimento da 

recuperação judicial, ressalvada a concessão  de parcelamento nos termos do 

Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específi ca.

[...] 

Art. 7º. A verifi cação dos créditos será realizada pelo  administrador judicial, 

com base nos livros contábeis e  documentos comerciais e fi scais do devedor  e 

nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o 

auxílio de profi ssionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo  único do 

art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15  (quinze) dias para apresentar 

ao administrador judicial suas  habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados.

[...] 

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para  conhecer 

todas as ações sobre bens, interesses e negócios  do falido,  ressalvadas as 

causas  trabalhistas,  fi scais  e aquelas  não reguladas nesta Lei em que o falido 

fi gurar como autor ou litisconsorte ativo.

[...] (destaques meus). 
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IV. Panorama jurisprudencial a respeito da coexistência de ação executiva fi scal e 

da habilitação do crédito em falência

 No plano jurisprudencial, a discussão trazida está emoldurada em acórdãos 

deste Superior Tribunal, como o demonstram os seguintes julgados: 

Processual civil. Conflito de competência.  Execução fiscal (penalidade 

administrativa  por infração à legislação trabalhista).  Recuperação judicial. 

Prevenção.  Inobservância do art. 71, § 4º, do RI⁄STJ.  Sucedâneo recursal. Não-

conhecimento.

[...]

8. Ademais, no caso da Falência, conquanto os créditos fi scais continuem com 

a prerrogativa de cobrança em ação autônoma  (Execução Fiscal), a possibilidade 

de habilitação garante à  Fazenda Pública a atividade fiscalizatória do juízo 

falimentar quanto à ordem de classifi cação dos pagamentos a serem  feitos aos 

credores com direito de preferência.

[...]

(AgRg no CC 112.646⁄DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado 

em 11⁄05⁄2011, DJe 17⁄05⁄2011, destaques meus). 

Recurso especial. Execução fi scal. Penhora.  Concordata. Reserva de numerário. 

Garantia dúplice. Impossibilidade.

Efetuada a penhora na execução fi scal, não há cogitar de reserva de numerário, 

no Juízo da concordata, o que se constituiria, sem dúvida, em garantia dúplice, que 

se não compraz com o disposto no artigo 188, § 1º, do Código Tributário Nacional.

O processo de concordata não paralisa a execução fi scal nem  desconstitui 

a penhora, uma vez que a execução fi scal  prossegue até a alienação do bem 

penhorado.

Se, a teor dos artigos 1º e 29 da Lei de Execução Fiscal (6.830⁄80), a via adequada 

para a cobrança do crédito tributário é a execução fi scal, posto que não se sujeita 

ao concurso de credores ou à habilitação em falência, concordata, inventário ou 

arrolamento, não se justifi ca a pretensão da recorrente de reserva de seu crédito 

na concordata da recorrida, já que, no  caso dos autos, está sendo executado. 

Recurso especial não conhecido. Decisão por unanimidade de votos.

(REsp 185.838⁄SP, Rel. Ministro Franciulli Netto,  Segunda Turma, julgado em 

11⁄09⁄2001, DJ 12⁄11⁄2001, p. 134, destaques meus). 

Processual civil e tributário. Falência.  Execução fiscal anteriormente 

ajuizada. Habilitação de crédito tributário. Interesse de agir. Inteligência dos arts. 
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187 do CTN e 29 da Lei 6.830⁄1980. Não enquadramento na hipótese do art. 267, 

VI, do CPC⁄1973.

1. A Corte de origem entendeu que possuindo a União Federal a prerrogativa de 

escolher entre receber seu crédito por meio da execução fi scal ou pela habilitação 

de crédito, ao optar pela  adoção de um procedimento, consequentemente 

renunciará ao outro.

2. A prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação  do crédito 

tributário não implica a ausência de interesse processual no pedido de habilitação 

do crédito tributário ou na penhora no rosto dos autos.

3. A necessidade de aguardar o término da ação de falência  para eventual 

satisfação do seu crédito não retira da  credora⁄exequente  a faculdade de optar 

por ambas as vias de  cobrança: habilitação no processo falimentar e ajuizamento 

da execução fi scal.

4. A tentativa de resguardar o interesse público subjacente à  cobrança de tal 

espécie de crédito, através do ajuizamento da  execução fi scal e de habilitação no 

processo falimentar, não  encontra óbice na legislação aplicável. Inteligência dos 

arts. 187 do CTN e 29 da Lei 6.830⁄1980.

5. Em caso da existência de processo falimentar, eventual produto da alienação 

judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao juízo universal da falência.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1.815.825⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

01⁄10⁄2019, DJe 18⁄10⁄2019 - destaques meus).

No âmbito da 2ª Seção, colaciono acórdão oriundo da 4ª  Turma deste 

Tribunal Superior: 

Recurso especial. Habilitação de crédito na  falência. Crédito tributário 

considerado prescrito.

[...]

5. Malgrado a  prerrogativa  de cobrança do crédito tributário via  execução 

fi scal, inexiste óbice para que o Fisco (no exercício  de juízo de conveniência e 

oportunidade) venha a requerer a  habilitação de seus créditos nos autos do 

procedimento falimentar, submetendo-se à ordem de pagamento prevista na Lei 

11.101⁄2005,  o que implicará renúncia a utilizar-se do rito  previsto na Lei 6.830⁄80, 

ante o descabimento de garantia dúplice.

[...]

(REsp 1.466.200⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

04⁄12⁄2018, DJe 12⁄02⁄2019, destaques meus). 
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O primeiro ponto a ser desvendado para a apreciação da questão ora posta 

refere-se à expressão “garantia dúplice”, multicitada nos acórdãos colacionados.

A garantia traduz-se, singelamente, na constrição de bens e  direitos, na 

execução fi scal, por meio de penhora ou indisponibilidade.

Desse modo, a tramitação da ação executiva fi scal não representa, por si só, 

uma garantia para o credor.

No apontado REsp n. 185.838⁄SP, de 2001, assinalou-se, adequadamente, 

tal premissa, ao consignar que “efetuada a penhora na execução fi scal, não há 

cogitar de reserva de numerário, no Juízo da concordata, o que se constituiria, 

sem dúvida, em garantia dúplice [...]”.

Assim, o encaminhamento que toma por referência a omissão nos julgados 

mais recentes relativa à questão da constrição de bens demonstra, em meu sentir, 

equívoco ao aplicar o entendimento original desta Corte.

Passo, doravante, à seguinte análise de caráter central.

O juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública se dá quando 

completada a hipótese fática capaz de ensejar verdadeira escolha. Ou seja, para 

assentar que se trata de uma opção, imperiosa a disponibilidade e concomitância 

das vias.

Com efeito, sem a decretação da falência, não há alternativa pela execução, 

porquanto esta denota, repita-se, caminho único. Somente com a falência abre-

se à Fazenda Pública a alternativa.

Pontuadas as duas premissas fundamentais da questão,  passo ao 

delineamento da tese exigida para o deslinde do recurso especial.

Remarco a possibilidade de a Fazenda Pública optar pela habilitação de 

crédito em detrimento do pedido de constrição de bens em sede de execução 

fi scal, uma vez que obstar a coexistência da ação executiva fi scal e da habilitação 

de crédito no juízo falimentar malfere os arts. 187 do CTN, 5º e 29 da LEF, bem 

como os arts. 6º e 7º da Lei n. 11.101⁄2005. Tal arcabouço legislativo garante a 

autonomia do sistema da  LEF em relação ao juízo universal falimentar, sem, 

contudo, comprometer, por si só, o princípio da preservação da empresa.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior,  entendimento 

diverso reduz o campo de atuação da Fazenda Pública no âmbito do processo 

falimentar, olvidando-se a possibilidade de o ente público exercer a fi scalização 
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dos trâmites no juízo da quebra, por exemplo, quanto à ordem de classifi cação 

dos pagamentos a serem efetuados aos credores  com direito de preferência 

(AgRg no CC n. 112.646⁄DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado 

em 11.05.2011, DJe 17.05.2011).

Por fi m, a manutenção do entendimento esposado pelo acórdão recorrido 

traz limitações processuais sem suporte legal para a  cobrança de crédito 

tributário, difi cultando o exercício do juízo de conveniência e oportunidade já 

reconhecido expressamente pela jurisprudência, conforme registrado.

Ademais, a tese ora apontada prestigia a interpretação  sistemática das 

normas processuais do sistema da LEF e da Lei n. 11.101⁄2005, bem ainda o 

princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

Não há se falar, portanto, em renúncia à ação executiva fi scal  diante de 

pedido de habilitação de crédito no juízo concursal, quando o feito  executivo 

carece de constrição de bens.

V. O caso concreto

Assiste parcial razão à Recorrente.

Não vislumbro nulidade no acórdão recorrido, uma vez que  apresenta 

fundamentação sufi ciente para a solução da controvérsia.

Ao apresentar as razões recursais (fl. 61e), a Fazenda  Nacional 

expressamente aduz que não formulará pedido de penhora no rosto dos autos do 

processo falimentar, sobrestando os pleitos no âmbito da execução até o deslinde 

daquele.

O entendimento do tribunal  a quo,  nesse contexto,  está em  confronto 

com a jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual afasto o óbice verifi cado na 

instância ordinária em relação ao pedido de habilitação, porquanto a execução 

fi scal em apreço não goza de garantia, bem como por ter sido proposta em 2013, 

antes, portanto, da decretação da quebra em 2014 (fl s. 19e e 40e).

Logo, revela-se cabível a coexistência da habilitação de crédito  em sede 

de juízo falimentar com a execução fi scal desprovida de garantia, desde que a 

Fazenda Nacional se abstenha de requerer a constrição de bens em relação ao 

executado que também fi gure no polo passivo da ação falimentar.

Posto isso, com a vênia do Sr. Relator, dele  divirjo  para  dar parcial 

provimento ao recurso especial, reformando o acórdão recorrido para determinar 
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o processamento do incidente de habilitação de crédito no juízo falimentar, nos 

termos da fundamentação.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 38.191 - MS 

(2012⁄0113709-0) 

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Robson Marcelo de Oliveira Eloi

Advogado: Fabrício Flores Grubert e outro(s) - MS014275

Recorrido: Agência de Previdência Social de Mato  Grosso do Sul - 

     AGEPREV

Procurador: Renata Raule Machado e outro(s) - MS013166A

Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul

Procurador: Samara Magalhães de Carvalho e outro(s) - MS012977

EMENTA 

Processual civil. Recurso em mandado de segurança.  Código de 

Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. Administrativo. Militar estadual. 

Exclusão da corporação a bem da disciplina. Penalidade imposta por crime 

praticado após a reforma. Possibilidade. Lei Complementar n. 53⁄1990 do 

Mato Grosso do Sul. Súmula 56⁄STF. Inaplicabilidade.

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 - Existindo previsão legal específi ca que possibilita a aplicação 

de  penalidades aos militares reformados, não há ofensa a direito 

adquirido, tampouco abuso de direito, na exclusão de praça inativo da 

corporação, sem direito à indenização ou percepção de proventos, não 

incidindo a Súmula n. 56 do STF. Precedentes.

III - Recurso em Mandado de Segurança improvido. 
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ACÓRDÃO 

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os  Srs. Ministros Gurgel de 

Faria (Presidente), Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio 

Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 16 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe: 19.6.2020  

RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança  interposto por  Robson Marcelo de Oliveira Eloi, com 

base no art. 105, II, b, da Constituição da República, contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado 

(fl . 249e): 

Mandado de Segurança - Militar da reserva remunerada - Exclusão da corporação 

a bem  da disciplina - Cometimento posterior de crime  - Cassação dos proventos - 

Segurança denegada.

A transferência para a reserva remunerada não impede que seja decretada a 

perda dos proventos de policial excluído da corporação a bem da disciplina em 

razão do cometimento de crimes.

Relata o Recorrente, policial militar reformado dos quadros 

da  Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, ter sido instaurado 

processo  administrativo disciplinar em seu desfavor, o qual culminou com a 

imposição  das penalidades de exclusão da corporação a bem da disciplina e 

cassação de proventos, ante sua prisão em fl agrante pelo suposto cometimento 

do crime de tráfi co de drogas, posteriormente ao ato de reforma.

Sustenta, em síntese, que o art. 115, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual n. 53⁄1990, o qual prevê a exclusão, sem direito a qualquer remuneração 

ou indenização, do militar que perdeu sua graduação por decisão do Conselho 
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de Disciplina, vai de encontro à garantia do direito  adquirido, “eis que é 

inadmissível que aludido dispositivo de lei permita se  cassar os proventos de 

aposentadoria do recorrente, por fato posterior ao seu ingresso na inatividade” 

(fl . 292e).

Alega que o acórdão recorrido “é leviano quando fala que o  recorrente 

cometeu o ilícito quando estava em atividade na situação de  reforma, pois 

o recorrente nunca cometeu qualquer ilícito quando estava em  situação de 

atividade na polícia militar” (sic; fl . 293e).

Destaca ser militar reformado “por força de atenção a todos os requisitos 

impostos no ano de 2009”, e, por isso, “muito embora tenha perdido a condição 

de segurado, não perde este direito a sua aposentadoria regularmente alçada à 

época” (fl . 296e).

Argumenta não ser possível a aplicação de sanção disciplinar  ao militar 

reformado, por força do disposto no enunciado da Súmula n. 56 do Supremo 

Tribunal Federal.

Sublinha, ainda, que o ato impugnado, por suprimir seus  “proventos de 

pensão por invalidez”, confi gura “verdadeiro ato atentatório ao  Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana” (fl . 299e).

Com contrarrazões (fl s. 306⁄335e; fl s. 336⁄347e), subiram os  autos a esta 

Corte, admitido o recurso na origem (fl s. 361⁄364e).

O Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 374⁄380e,  opinando 

pelo não provimento do recurso ordinário.

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.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

No caso, o Recorrente, entendendo ser indevida a aplicação de penalidade 

disciplinar após sua reforma, insurge-se contra a sanção de exclusão da praça, 

imposta em seu desfavor, pelo Conselho de Disciplina da  Polícia Militar do 
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Estado do Mato Grosso do Sul, em razão de prisão em fl agrante realizada em 

28.08.2009, por suposto cometimento do crime de tráfi co de entorpecentes.

Com efeito, o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do 

Sul (Lei Complementar Estadual n. 53⁄1990) prevê a submissão dos militares 

reformados às regras disciplinares da corporação e ao Conselho de Disciplina, 

bem como normatiza a exclusão da praça a bem da  disciplina, sem direito a 

remuneração ou indenização, in verbis: 

Art. 13. A hierarquia e a disciplina são bases institucionais da Polícia Militar; a 

autoridade e responsabilidade crescem com o grau hierárquico.

(...)

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral  das leis, 

regulamentos, normas, disposições e ordens que  fundamentam o organismo 

policial-militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-

se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos.

§ 3º  A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser  mantidos em todas 

as circunstâncias da vida, entre  policiais-militares da ativa, reserva remunerada 

e reformados.

(...)

Art. 46. Os Aspirantes-a-Ofi cial PM e as Praças com  estabilidade assegurada, 

presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais-militares da ativa, 

serão submetidos ao Conselho de Disciplina na forma da legislação peculiar.

(...)

§ 2º  Ao Conselho de Disciplina também poderão ser  submetidas as Praças 

reformadas e da reserva remunerada.

(...)

Art. 115. O policial-militar com estabilidade assegurada para  ter perdida a 

sua graduação, será, obrigatoriamente,  submetido a Conselho de Disciplina e, 

em instância judiciária,  será submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça 

do Estado nos termos do § 1º do art. 119 da Constituição Estadual.

Parágrafo único. Praça excluída, a bem da disciplina, não terá direito a qualquer 

remuneração ou indenização e sua situação militar será defi nida pela lei do serviço 

militar  (LSM), preservando-se o tempo de contribuição à  previdência. (destaques 

meus) 

Nesse contexto, verifi co que o acórdão recorrido está em consonância com 

entendimento desta Corte segundo o qual, existindo  previsão legal específi ca 

quanto à possibilidade de aplicação de penalidades aos militares reformados, não 
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há ofensa a direito adquirido, tampouco abuso de direito, na exclusão de praça 

inativo da corporação, sem direito à indenização ou percepção de proventos, não 

incidindo a Súmula n. 56 do STF, segundo o qual “militar reformado não está 

sujeito à pena disciplinar”.

Isso porque os Estados possuem autonomia para legislar  sobre suas 

instituições militares, devendo organizá-las com base na hierarquia e disciplina, 

o que legitima a opção de incluir os inativos no regime disciplinar inerente ao 

sistema castrense.

Espelhando tal orientação, destaco julgados assim ementados: 

Processual civil. Recurso ordinário em  mandado de segurança. Militar 

estadual.  Sindicância. Possibilidade da instauração.  Ilegalidade. Comprovação não 

demonstrada.

1. Descabe a aplicação do teor da Súmula 56⁄STF nos casos em que há expressa 

previsão, na legislação estadual, de  sanção disciplinar aos policiais militares 

reformados. Precedentes.

2. O mandado de segurança é instrumento processual que  exige a 

demonstração, de pronto, do direito líquido e certo alegado, descabendo dilação 

probatória no processamento.

3. No caso, com base nos elementos probatórios constantes  dos autos, não 

é possível afi rmar a ilegalidade da sindicância  instaurada, tampouco da solução 

administrativa adotada.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS 53.475⁄TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda  Turma, julgado em 

10⁄12⁄2019, DJe 13⁄12⁄2019, destaque meu). 

Habeas corpus. Constitucional. Processo  Administrativo Disciplinar. Militar. 

Ato  disciplinar. Ilegalidade do procedimento.  Violação a direito de defesa. 

Militar reformado. Súmula 56⁄STF. Inaplicabilidade. Denegação da ordem.

(...)

2. Hipótese em que não se registra maltrato aos princípios do  contraditório 

e ampla defesa no procedimento  administrativo-disciplinar. A crítica à (in) 

justiça do julgamento e  da punição não tem similitude com irregularidade 

do procedimento, situando-se, em verdade, no segmento da valoração do mérito 

do ato administrativo disciplinar, imune à revisão judicial em habeas corpus.

3. A condição de policial militar reformado não enseja a aplicação da Súmula 56 

do STF quando a corporação a que pertencer o militar tiver disciplinamento próprio, 

no qual se prevê tal punição, como na hipótese, em que o Regulamento Disciplinar da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituída pela Lei Complementar Estadual n. 
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893⁄2001, estabelece que “estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar 

os  militares do Estado do serviço ativo, da reserva remunerada,  os reformados e os 

agregados” (art. 2º).

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 289.248⁄SP, Rel. Ministro Olindo Menezes  (Desembargador Convocado Do 

TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 06⁄08⁄2015, DJe 18⁄08⁄2015, destaque 

meu).  

Administrativo. Ser vidor público militar.   Exclusão das fi leiras da 

corporação.  Impossibilidade de análise pelo judiciário do  mérito administrativo. 

Independência entre as esferas administrativa e penal.

(...)

3. Quanto à matéria referente à aplicabilidade da Súmula 56⁄STF, a jurisprudência 

do STJ fi rmou que, havendo lei que  determine sanção disciplinar aos militares da 

reserva, deve ser afastado o disposto no referido enunciado sumular.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 38.072⁄PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31.5.2013, destaque 

meu). 

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RMS  n. 

051255⁄PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.09.2018; e RMS n. 027306, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 08.11.2013.

Posto isso,  nego provimento  ao Recurso Ordinário em  Mandado de 

Segurança.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 61.997 - DF 

(2019⁄0300310-0) 

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Intensicare Gestão em Saúde Ltda 

Advogados: Luiz Antonio Ferreira Bezerril Beltrão  - DF019773

Mayrluce Alves de Sousa  - DF061298

Recorrido: Distrito Federal

Procurador: Rogério Andrade Cavalcanti Araujo e outro(s) - DF013417
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EMENTA 

Administrativo e constitucional. Recurso ordinário em  mandado 

de segurança. Serviços públicos de saúde. Leitos  de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). Repasse de verba  federal. Fiscalização externa pelo 

Tribunal de Contas  da União e pelo Tribunal de Contas do Distrito 

Federal. Possibilidade.

1.  Por força dos arts. 71 e 75 da Constituição Federal e do 

art. 78 da Lei Orgânica do  Distrito Federal, o Tribunal de Contas 

do Distrito Federal tem competência para  fi scalizar a aplicação de 

recursos federais repassados ao Distrito Federal.

2.  Considerada a autonomia própria dos entes federados, a 

fi scalização, pelo Tribunal de Contas da União, dos recursos federais 

repassados ao Distrito Federal não impede a realização de fi scalização, 

pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na aplicação  desses 

mesmos recursos no âmbito deste ente, que, inclusive, tem pleno e 

legítimo interesse na regular prestação dos serviços de saúde no seu 

território.

3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça decidiu: “embora não 

se afaste a competência do Tribunal de Contas da União para a análise 

dos pagamentos efetuados  à empresa impetrante, depreende-se que 

também é possível a apreciação da  regularidade de tais pagamentos 

por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal, seja em virtude 

da determinação contida na decisão do TCU, acima transcrita, seja 

em  razão da existência de diversos pagamentos comprovadamente 

realizados com recursos do Distrito Federal”.

4. Recurso ordinário não provido.  

ACÓRDÃO 

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, 

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

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

Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 16 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe: 18.6.2020  

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves:  Trata-se de recurso  ordinário 

interposto por Intesicare Gestão em Saúde Ltda (Instituto de Terapia Intensiva das 

Américas Ltda) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim 

ementado:

Mandado de segurança contra decisão do Tribunal de Contas do DF. Tomada 

de contas especial. Fundo de Saúde do Distrito  Federal. Recursos federais e 

distritais. Fiscalização. Competência do TCU e do TCDF.

1. Não há direito líquido e certo da impetrante à anulação da decisão do 

Tribunal de  Contas do Distrito Federal, que determinou a instauração Tomada 

de Contas Especial para apuração de indícios de irregularidades em pagamentos 

efetuados com recursos  federais e distritais, do Fundo de Saúde do Distrito 

Federal.

2. Denegou-se a segurança.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que o Tribunal de Contas do 

Distrito Federal não  teria competência para a fi scalização na execução de 

contrato fi rmado com a Secretária de Saúde  do Distrito Federal, porquanto 

os serviços de saúde prestados na Unidade de Terapia Intensiva do  Hospital 

Regional de Santa Maria foram pagos com verba federal, transferida à secretaria 

distrital por meio do Fundo Nacional de Saúde. Por isso, considera que a decisão 

do Tribunal de Contas do DF não poderia impor Tomada de Contas Especial 

para verifi cação de prejuízo ao erário em decorrência de eventual sobrepreço no 

contrato.

Alega, ainda (fl s. 490 e seguintes):

embora o Fundo Executivo de Saúde do Distrito Federal tenha 

operacionalizado os pagamentos relativos aos serviços prestados pela Recorrente 

no Contrato n°  164⁄2011, é inconteste que a fonte dos recursos empregados 

nos pagamentos decorrentes da execução do referido contrato é integralmente 

oriunda da União,  razão pela qual o TCU, no exercício de sua competência, 

realizou a análise e concluiu pela inexistência de sobrepreço nessa contratação.
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Veja-se que, consoante previsão contida no item 7 do Projeto Básico da 

Dispensa de Licitação no 108⁄2011 (Id n° 6243046), da qual decorreu a celebração 

do Contrato  no 164⁄2011, a dotação orçamentária para a contratação envolveu 

unicamente recursos federais, oriundos do Ministério da Saúde.

[...]

Em reforço, as informações apresentadas pela Fundo Executivo de Saúde 

do Distrito  Federal (Id 8229846, p. 10-18), que foram mencionadas tanto no 

voto condutor do  acórdão recorrido quanto no parecer do Ministério Público, 

se referem a todos os  pagamentos realizados à Recorrente ao longo de 

aproximadamente 7 (sete) anos de relação jurídica mantida com a SES-DF (com 

e sem cobertura contratual) e não apenas ao objeto do Processo n° 29.744⁄2011, 

cuja determinação constante do item  IV, “b”, da Decisão n. 608⁄20185, se refere 

à instauração de tomada de contas  especial para apurar eventuais prejuízos 

causados em decorrência tão somente da execução do Contrato n° 164⁄2011.

Ou seja, houve, no caso, erro de julgamento (error in judicando), na medida em 

que, ao apreciar as informações apresentadas pelo Fundo Executivo de Saúde do 

Distrito Federal (Id 8229846, p. 10-18), utilizadas para embasar o voto condutor do 

acórdão recorrido, entendeu-se que todos os pagamentos indicados na planilha 

se referiam ao Contrato n° 164⁄2011.

[...]

Outrossim, mesmo que a execução do Contrato no 164⁄2011 tivesse sido 

paga com recursos provenientes da União e do Distrito Federal, é insustentável, 

uma vez que  estapafúrdia, a tese de que haveria competência conjunta, dupla 

fi scalização ou  fatiamento da competência, haja vista que “não é a natureza do 

ente envolvido na  relação que permite, ou não, a incidência da fi scalização da 

Corte de Contas, mas sim a origem dos recursos envolvidos”.

[...]

Nesse sentido, convém frisar que em nenhum momento o Recorrente tentou 

afastar  a competência do TCDF para analisar a legalidade, economicidade e 

legitimidade dos  atos administrativos praticados, o que se questiona é apenas 

a competência da Corte  de Contas Distrital para reanalisar a existência de 

sobrepeço no Contrato no 164⁄2011, tendo em vista que já existe acórdão do TCU 

considerando regulares os preços praticados pela Intensicare nessa contratação.

[...]

não pode a Administração, após reconhecer a regularidade dos preços 

praticados no  Contrato no 164⁄2011, mediante acórdão transitado em julgado, 

proferido pelo Tribunal de Contas da União, simplesmente revisitar esse mesmo 

tema, por meio de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, 

para concluir pela existência de suposto sobrepreço nesse mesmo contrato.
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A segurança é considerada uma necessidade humana básica, razão por que 

se reconhece o princípio da segurança jurídica como uma das principais causas 

da própria existência do Direito, sendo considerado, por isso, um princípio basilar 

na salvaguarda da pacifi cidade e estabilidade das relações jurídicas.

Se a existência da ordem jurídica decorre da necessidade humana de 

segurança e de  manutenção da estabilidade das relações sociais, sem as quais 

os homens sequer  conseguiriam viver em harmonia, não há como se conceber 

um ordenamento no qual o princípio da segurança jurídica não esteja presente, 

seja ele um ordenamento autoritário ou democrático, seja ele um ordenamento 

escrito ou não - escrito.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso, 

consoante a seguinte ementa (fl s. 508):

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Tomada de 

contas especial de contrato pelo Tribunal de  Contas do Distrito Federal (TCDF). 

Serviços de saúde. Origem  do custeio. Recursos federais e distritais. Fundo de 

Saúde do  Distrito Federal. Lei complementar nº 141⁄2012 e CF.  Fiscalização. 

Possibilidade. Não usurpação da competência do Tribunal de Contas da União 

(TCU). Parecer pelo improvimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator):  O recurso ordinário  se 

origina de mandado de segurança impetrado pelo Instituto de Terapia 

Intensiva das Américas Ltda, atual denominação de Intensicare Gestão em Saúde 

Ltda,  contra ato atribuído a Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, objetivando “declarar a nulidade da Decisão no 3.407⁄2018 do TCDF, 

na parte em que deixou de conhecer do pedido de reexame da Impetrante para 

permitir a instauração de tomada de contas especial e, em  consequência, da 

própria tomada de contas especial, caso já tenha sido instaurada” (fl . 23).

Na causa de pedir, a impetrante defende a incompetência do TCDF para 

análise dos contratos, tendo em vista o Tribunal de Contas da União - TCU já 

ter procedido à análise e concluído pela ausência de irregularidades. Vejamos, a 

propósito, parte das alegações:

O Relatório Final de Inspeção no 2.2023.17 (vide doc. 08), elaborado 

pela  Secretaria de Acompanhamento do TCDF, concluiu pela existência de 
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possível  prejuízo ao erário no âmbito do Contrato no 164⁄2011- SES⁄DF, no 

importe de R$ 6.633.970,20 (seis milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos 

e setenta reais e vinte centavos).

Em consequência, o Plenário do TCDF, por meio da Decisão no 

608⁄2018, complementada pela Decisão no 3.407⁄2018, determinou a instauração 

de tomada de contas especial para averiguar os preços praticados pela Impetrante 

e a existência de eventual prejuízo ao erário.

Importante salientar que essa apuração feita pela Corte de Contas 

Distrital  ocorreu a despeito de o Tribunal de Contas da União já ter analisado 

essa mesma  matéria, tendo decidido pela regularidade dos preços praticados 

no referido contrato,  conforme Acórdão n° 2.612⁄2013- TCU-Plenário (doc. 13), 

proferido nos autos do processo n° 026.482⁄2012-6.

[...]

No entanto, com o devido respeito e acatamento, o entendimento adotado 

pelo  TCDF nas referidas decisões afigura-se absolutamente equivocado, e 

configura  grave usurpação da competência do Tribunal de Contas da União, 

sendo imperativa a declaração de nulidade da Decisão no 3,407⁄2018 e de todos 

os atos posteriores dela  decorrentes, notadamente eventual tomada de contas 

especial.

[...]

Importante esclarecer que, embora o Fundo de Saúde do Distrito Federal 

tenha  operacionalizado os pagamentos relativos aos serviços prestados pela 

Impetrante no âmbito do Contrato no 164⁄2011, é certo que a fonte dos recursos 

empregados nos  pagamentos decorrentes da prestação de serviços objeto do 

referido contrato é integralmente oriunda da União.

[...]

Com efeito, é inegável que a competência para examinar e julgar 

eventual sobrepreço no âmbito do Contrato no 164⁄2011 é exclusiva do Tribunal 

de Contas da União, razão pela qual a Corte de Contas Distrital, ao apreciar o tema, 

extrapolou os  limites de sua competência, violando o artigo 71 da Constituição 

Federal.

[...]

Ora, os artigos 71 da Constituição Federal e 78 da Lei Orgânica do DF 

apenas  estabelecem as competências do Tribunal de Contas da União e do 

Tribunal de  Contas do Distrito Federal, respectivamente, nada dispondo a 

respeito de competência conjunta ou da possibilidade de dupla fi scalização em 

decorrência do mesmo fato. E, se a legislação pátria assim não dispôs, é vedado ao 

TCDF inovar, criando critérios não previstos em lei.

Ao contrário do quanto decidido nas decisões objurgadas, o Tribunal de Contas 

do Distrito Federal, ao proceder ao reexame de matéria já julgada pelo Tribunal 
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de Contas da União, em decisão administrativa transitada em julgado, além  de 

usurpar competência daquela Corte, infringe o princípio da segurança jurídica.

Ao julgar o mandado de segurança, o Tribunal de Justiça o denegou com a 

seguinte fundamentação (fl s. 458⁄476):

Trata-se de mandado de segurança impetrado com vistas à declaração 

de  nulidade da decisão nº 3.407⁄2018 do TCDF, que determinou a instauração 

de Tomada de Contas Especial para apuração de indícios de sobrepreço no 

contrato emergencial nº 164⁄2011, celebrado entre o GDF e a empresa impetrante, 

Intensicare  Gestão em Saude Ltda, com vigência de 16⁄11⁄2011 a 13⁄05⁄2012, 

que “tinha como  objeto a contratação de empresa especializada em Gestão e 

Operação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com fornecimento de mão de 

obra e equipamentos necessários para a gestão técnica e operação de 121 leitos” 

(ID 6242751 - Pág. 1).

Não se controverte nos autos que parte dos pagamentos efetuados à 

empresa  impetrante foi feito com recursos do Fundo Nacional de Saúde, 

transferidos ao  Fundo de Saúde do Distrito Federal, nos termos da Lei 

Complementar 141⁄2012 (que regulamenta o art. 198 § 3º da CF⁄88), in verbis:

“Art. 12. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional 

de  Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o 

órgão Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos 

de saúde.

(...)

Art. 14. O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento 

pela administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos 

destinados a ações e serviços  públicos de saúde, ressalvados os recursos 

repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde.

(...)

Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas 

com as ações e serviços públicos de saúde, de custeio e  capital, a serem 

executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão 

transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular 

e automática, dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos 

jurídicos.

Parágrafo único. Em situações específi cas, os recursos federais poderão 

ser transferidos aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária 

realizada entre a União e os demais entes da Federação, adotados quaisquer 
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dos meios formais previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal, 

observadas as normas de fi nanciamento.”

Tratando-se de recursos de origem federal, não se pode afastar a 

competência do Tribunal de Contas da União para a sua fi scalização, nos termos 

do art. 71 IV da CF⁄88 e art. 27 da LC 141⁄2012:

CF⁄88, “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela 

União  mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

LC 141⁄2012, “Art. 27. Quando os órgãos de controle interno do 

ente  beneficiário, do ente transferidor ou o Ministério da Saúde 

detectarem  que os recursos previstos no inciso II do § 3º do art. 198 

da  Constituição Federal estão sendo utilizados em ações e serviços 

diversos  dos previstos no art. 3o desta Lei Complementar, ou em objeto 

de saúde  diverso do originalmente pactuado, darão ciência ao Tribunal 

de Contas  e ao Ministério Público competentes, de acordo com a origem 

do recurso, com vistas:

I - à adoção das providências legais, no sentido de determinar a 

imediata  devolução dos referidos recursos ao Fundo de Saúde do 

ente da  Federação beneficiário, devidamente atualizados por índice 

ofi cial adotado pelo ente transferidor, visando ao cumprimento do objetivo 

do repasse;

II - à responsabilização nas esferas competentes.”

[...]

Todavia, no caso específico dos autos, foi proferida decisão pelo 

Tribunal de  Contas da União no Processo nº 026.482⁄2012-6, na qual ficou 

expressamente consignado que “restam inconclusas supostas irregularidades na 

contratação da  empresa e na composição dos custos dos serviços”, bem como 

que a decisão tomada pelo TCU não afasta possibilidade de apuração dos fatos no 

âmbito do TCDF e demais órgãos de controle, in verbis:

“(...) A conclusão quanto à inexistência de sobrepreços nas contratações 

que utilizaram recursos de origem federal não isenta os gestores e a empresa 

das responsabilidades decorrentes de outras  irregularidades levantadas 

pelas entidades que deram origem a essa representação, a dizer: o MPC⁄DF 

e o MPDFT. Embora não tenham sido identifi cadas informações sufi cientes 
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para o entendimento sobre a  existência de sobrepreços nos valores das 

diárias de UTI pagas, restam  inconclusas supostas irregularidades na 

contratação da empresa e na composição dos custos dos serviços, as quais 

poderão ser tratadas pelas  instituições competentes que já vem atuando 

nessas questões e envolvem outros atos além dos contratos objeto desta 

representação.

(...)

Conclusão

7. No mérito, acompanho os pareceres uniformes da unidade 

técnica,  que, após comparar os preços dos serviços de internação em 

UTI  questionados nesta representação com os valores médios de 

outros  contratos da espécie, concluiu não haver elementos suficientes 

para comprovar a ocorrência do alegado sobrepreço.

(...)

13. Importa registrar que essa conclusão não afasta a possibilidade 

de novas apurações por parte deste Tribunal, caso sobrevenham fatos novos 

que possam alterá-la, nem isenta os responsáveis perante as  demais 

ocorrências apuradas no âmbito do TCDF e de outras eventuais instâncias 

de controle.” (ID 6242854 - Pág. 2 e 3) 

Assim, ao analisar a questão, acórdão do TCU apenas concluiu pela 

ausência informações e elementos sufi cientes para a constatação do sobrepreço, 

deixando  expressamente consignada a possibilidade de apuração de supostas 

irregularidades na  contratação da empresa e na composição dos custos dos 

serviços, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Tal entendimento se coaduna, ainda, com o disposto no art. 202 da Res. 

296⁄2016 (Aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal), 

in verbis: 

“Art. 202. A decisão defi nitiva em processo de tomada ou prestação de 

contas não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação 

de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de 

forma expressa  conclusiva.”

Além disso, consta dos autos planilha elaborada pela Diretoria 

Executiva do  Fundo de Saúde do Distrito Federal⁄SES demonstrando que os 

pagamentos efetuados à empresa ora impetrante, Intensicare Gestão em Saúde 

Ltda, não foram feitos exclusivamente com recursos federais (Fontes 138 e 338), 

havendo também pagamentos de grande vulto feitos com recursos provenientes 

do tesouro do Distrito Federal (Fonte 100) (ID 8229846 - Pág. 10 a 18), fato que 

autoriza a instauração da Tomada de Constas Especial no âmbito do Tribunal de 
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Contas do Distrito Federal, nos termos do art. 187 § 1º do seu Regimento Interno, 

in verbis:

“Art. 187. Diante da omissão no dever de prestar contas, da 

não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Distrito Federal 

na forma prevista no inciso VI do art. 6º da Lei Complementar nº 1⁄94, da 

ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, 

ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de 

que resulte dano ao erário, a autoridade  administrativa competente, sob 

pena de responsabilidade solidária, deverá adotar providências com vistas 

à instauração de tomada de  contas especial para a apuração dos fatos, 

identifi cação dos responsáveis e quantifi cação do dano.

§ 1º Não providenciado o disposto no caput, o Tribunal determinará 

a  instauração de tomada de contas especial,  fixando prazo 

para cumprimento dessa decisão. ”

Dessa forma, embora não se afaste a competência do Tribunal de Contas 

da  União para a análise dos pagamentos efetuados à empresa impetrante, 

depreende-se  que também é possível a apreciação da regularidade de tais 

pagamentos por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal, seja em virtude 

da determinação contida na decisão do TCU, acima transcrita, seja em razão da 

existência de diversos  pagamentos comprovadamente realizados com recursos 

do Distrito Federal.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral 

de Justiça do DF, in verbis:

“(...) O cerne da presente impetração diz respeito ao limite 

da abrangência da fi scalização realizada pelo Tribunal de Contas da União 

– TCU, nos casos que versam sobre as transferências obrigatórias realizadas 

dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Tanto a Constituição Federal, em seu artigo 71, quanto a Lei 

n°  8.443⁄1992, conferem competência ao Tribunal de Contas da União 

para  fiscalizar os recursos repassados pela União mediante convênio, 

acordo,  ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município.

Entretanto, as verbas públicas utilizadas para pagamentos previstos 

nos  Contratos n’s I4-A⁄2011 e 164⁄2011, firmados entre a impetrante e 

a Secretaria de Estado de Saúde do DF, não se originam somente de recursos 

federais, nem são decorrentes de convênio, acordo, ajuste ou congêneres.

Da leitura do documento ID: 8229844, no qual consta rol com 

os pagamentos feitos à impetrante, é possível verifi car que em diversos deles 

foram utilizados recursos distritais, provenientes de receitas  ordinárias do 

Distrito Federal, conhecidas como Fonte 100.
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De outra parte, constata-se que, em diversos outros pagamentos, 

os  valores originaram-se de repasse pela União, em cumprimento 

ao  disposto no § 2°, do artigo 198, da CF⁄88, e na Lei Complementar 

n°  141⁄2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem 

aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 

ações e serviços públicos de saúde.

O caput do artigo 18 da LC n° 141⁄2012 estabelece que os recursos 

do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com as ações e serviços 

públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos diretamente aos 

respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática, dispensada a 

celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos.

(...)

Não se olvida que se tratam de recursos federais, submetidos ao crivo do 

Tribunal de Contas da União. Entretanto, é razoável que tal análise ocorra 

sob a ótica de quem concede os recursos, da efetiva consecução fi nalística 

do repasse pelo ente da federação benefi ciário, avaliando a coordenação e 

execução por ele exercida, verifi cando a regularidade da  distribuição dos 

recursos e assegurando a sua correta partição, com isonomia de tratamento 

entre os demais entes federativos.

Na outra ponta, a fiscalização dos recursos da saúde também deve 

ser  realizada pelos Tribunais de Contas estaduais, agora sob a ótica de 

quem  recebe os recursos, ou seja, se está sendo proporcionado um 

melhor serviço de saúde por meio de uma gestão adequada deles.

Aproximar o controle do local onde se dá a aplicação do 

recurso, não  somente possibilita maior agilidade na sua detecção e 

correção de  distorções, pois são tratados de forma próxima à origem, 

conferindo-lhe  maior efetividade conetiva, sem centrar-se somente 

no mister  sancionatório, como traduz um compartilhamento com as 

obrigações  inerentes ao desenvolvimento de uma relação equilibrada 

entre entes  federativos cujos papéis estão claramente delineados na 

Constituição Federal.

Por certo, em se tratando de Sistema Único de Saúde, as 

diretrizes  emanadas do texto constitucional, reforçadas pela legislação 

específica,  demonstram o esforço do legislador constituinte em 

preservar e  incentivar a participação dos entes federativos e da 

comunidade,  estabelecendo uma estrutura de repasse de recursos e 

responsabilidades.

Nesse sistema, à União compete a coordenação nacional, 

estabelecendo  as diretrizes gerais do sistema e fornecendo apoio técnico 

e financeiro  aos demais entes federativos; aos estados a coordenação 
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regional,  atuando de maneira suplementar as várias das atividades 

precípuas da União e municípios; e aos municípios a prestação dos serviços 

de atendimento à saúde.

A estrutura de controle do sistema segue as mesmas diretrizes, 

existindo  previsão na legislação específica do SUS da participação 

das  correspondentes instâncias de controle em cada nível de governo, 

além  do controle participativo representado pelos Conselhos de 

Saúde Nacional, Estaduais e Municipais.

Assim, de uma análise sistemática das normas constitucionais 

e legais  atinentes à prestação dos serviços públicos de saúde, 

não se afigura  razoável que a fiscalização dos recursos da saúde 

pública sejam  concentrados em um único órgão, devendo as 

competências  fiscalizatórias do Tribunal de Contas da União, fixadas 

no artigo 71 da  CF⁄88, ser interpretadas de forma a não usurpar as 

competências dos Tribunais de Contas dos demais entes da federação, 

asseguradas em seu artigo 75.

Fixada a competência do TCDF para fi scalização dos contratos fi rmados 

entre o Distrito Federal e a impetrante, não há ilegalidade a ser reconhecida 

neste writ, de forma que a segurança deve ser denegada.

3. Conclusão

Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação 

da segurança.” (ID 9029856)

Ausente, portanto, direito líquido e certo da impetrante à anulação da 

Decisão nº 3.407⁄2018 do TCDF.

Ante o exposto denego a segurança

Pois bem.

Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016⁄2009 e em conformidade com o 

art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 

data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de  poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte  de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso dos autos, não se verifi ca a ocorrência de ilegalidade ou abuso de 

poder no ato impugnado pelo mandamus.

Os arts. 71 e 75 da Constituição Federal, dentre outras atribuições, 

atribuem ao Tribunal de Contas da União e aos Tribunais de Contas dos Estados 
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e o do Distrito Federal a competência para “julgar as contas dos administradores 

e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta 

e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e  mantidas pelo 

Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio  ou 

outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público” (inc. II) e “fi scalizar 

a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, 

ajuste  ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município” (inc. VI).

É certo, pois, que o Tribunal de Contas da União, por força de norma 

constitucional, tem competência para a fi scalização do uso dos recursos federais 

repassados a outros entes federados, como no caso; competência essa que não 

pode ser afastada por norma infraconstitucional (v.g.:  ADI 1934, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 07⁄02⁄2019, DJe-039).

Porém, à luz do art. 75 da Constituição Federal, a competência do 

Tribunal de Contas da União não afasta a competência dos Tribunais de Contas 

dos Estados ou do Distrito Federal, na  hipótese desta estar delineada nas 

Constituições Estaduais ou na Lei Orgânica do Distrito Federal.

De fato, o art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal é expresso em 

atribuir a competência ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para “fi scalizar 

a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo mesmo, 

mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres” (inc. VII).

Nesse contexto, considerada a autonomia própria dos entes federados, a 

fi scalização, pelo Tribunal de Contas da União, dos recursos federais repassados 

ao Distrito Federal não impede a  realização de fi scalização, pelo Tribunal de 

Contas do Distrito Federal, na aplicação desses mesmos  recursos no âmbito 

deste ente, que, inclusive, tem pleno e legítimo interesse na regular prestação 

dos serviços de saúde no seu território.

Nessa linha, desinfl uente o fato de os serviços prestados pela impetrante, 

em determinado período, terem sido pagos com recursos federais e⁄ou distritais, 

ou somente com recursos federais  repassados, pois, em qualquer caso, pode a 

fi scalização externa do Tribunal de Contas do DF apreciar a aplicação regular 

desses recursos, mormente na área de serviços públicos de saúde.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.





Segunda Turma





RECURSO ESPECIAL N. 1.359.624 - SP (2012⁄0267586-1) 

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: União

Recorrente: Banco Central do Brasil - BACEN

Procurador: Procuradoria-Geral do Banco Central

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA 

Administrativo. Enunciado Administrativo 2⁄STJ. Ação civil pública 

objetivando a condenação do Conselho  Monetário Nacional e do Banco 

Central do Brasil nas obrigações de regulamentar e fi scalizar as operadoras 

de cartão de crédito.

1.  Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil 

pública contra a União e o Banco Central do Brasil com o propósito 

de buscar a condenação dos demandados  na obrigação de fazer 

consistente na fi scalização das operadoras de cartão de  crédito, as 

quais devem ser declaradas instituições fi nanceiras e subordinadas à 

Lei 4.595⁄1964.

2.  Em grau de apelação, o pedido foi julgado procedente sob 

o entendimento de que  as empresas operadoras e administradoras 

de cartões de crédito, ligadas ou não a bancos, no exercício de suas 

atividades negociais, realizariam operações de  empréstimo, de 

financiamento, ou de intermediação financeira, típicas operações 

de  crédito, que constituiriam a essência das chamadas operações 

bancárias.

3.  Ocorre que, conforme esclarece o BACEN em seu recurso 

especial,  “dois tipos de instituições podem emitir cartões de crédito, quais 

sejam: 1) instituições  f inanceiras, que emitem e administram cartões 

próprios ou de terceiros e concedem fi nanciamento direto aos portadores; 2) 

administradoras em sentido estrito, que são empresas não fi nanceiras que 

emitem e administram cartões próprios ou de terceiros, que não fi nanciam 

os seus clientes”.
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4.  Relativamente à instituição financeira que emite cartão 

de crédito, o  inadimplemento da fatura dá ensejo à celebração de 

um contrato de mútuo, com elas  próprias assumindo a posição de 

mutuante. Todavia, essa instituição já era fi scalizada  pelo BACEN 

ao tempo da propositura da demanda, nos termos da art. 10, IX, da 

Lei 4.595⁄64, pois inequívoca a prática de típica operação fi nanceira.

5. No que importa à operadora de cartão de crédito em sentido 

estrito -, o seu papel de intermediação entre o cliente e a instituição 

fi nanceira para os fi ns de quitação da fatura não paga na integralidade 

não se confunde com a  “intermediação  fi nanceira” do art. 17 da Lei 

4.595⁄1964, pois, nessa hipótese, para fi nanciar as  dívidas de seus 

clientes, ela somente os representa perante as instituições fi nanceiras, 

atuando como simples mandatária.

6.  Dito de outra forma, essa intermediação não tem natureza 

fi nanceira porque a operadora de cartão de crédito não capta recursos 

de forma direta junto aos  investidores no mercado fi nanceiro - tal 

como faz uma instituição fi nanceira no exercício de atividade privativa 

-, e sim representa o seu cliente junto a uma instituição fi nanceira para 

obter o crédito necessário para o adimplemento da fatura.

7.  Como possuem naturezas diversas as operações realizadas 

pelos dois tipos de  operadoras de cartão de crédito, não se mostra 

apropriada a invocação da Súmula  283⁄STJ pelo acórdão recorrido, 

até porque os precedentes que deram ensejo à sua edição cuidaram de 

resolver questão diversa da aqui apresentada - enquadramento ou não 

das operadoras na Lei de Usura.

8. Em razão da falta de amparo legal que desse ensejo à atuação 

do CMN e do  BACEN para normatizar e fi scalizar a atuação das 

operadoras em sentido estrito, o Governo Federal precisou editar a 

Medida Provisória 615, de 17⁄5⁄2013 - convertida na Lei 12.865⁄2013, 

fato ocorrido após a interposição dos recursos especiais.

9.  Em suma: (a) as atividades das operadoras ligadas às 

instituições financeiras já  eram fiscalizadas pelo BACEN ao 

tempo do ajuizamento da demanda, nos termos do  art. 10, IX, da 

Lei 4.595⁄1964; (b) anteriormente à edição da MP 615⁄2013, não 

havia título legal que obrigasse as demandadas a regular e fi scalizar as 

atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, pois 
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a intermediação que essas fazem não tem natureza fi nanceira para os 

fi ns do art. 17 da Lei 4.595⁄1964 - entendimento adotado na sentença 

de improcedência do pedido; (c) atualmente, existe previsão legal de 

normatização e fi scalização das operadoras em sentido  estrito por 

parte do CMN e do BACEN, quadro que se formou com a edição da 

MP 615⁄2013, ocorrida no curso da demanda.

10. Recursos especiais da União e do Banco Central providos 

para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público Federal. 

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: 

“Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Herman 

Benjamin, a Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais da 

União e do Banco Central para julgar improcedente os Pedidos do Ministério 

Público Federa, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.”

Os Srs. Ministros Assusete Magalhães, Francisco Falcão e Og Fernandes 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe: 26.6.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trazem os autos recursos 

especiais interpostos pela União e pelo Banco Central do Brasil contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

Direito constitucional. Comercial. Processual civil. Ação  civil pública. Ministério 

Público Federal. Legitimidade  passiva da União Federal. Possibilidade jurídica 

do pedido.  Administradoras de cartão de crédito. Instituições  financeiras. Lei nº 

4.595⁄64. Lei complementar nº 105⁄2001.  Súmula 283 do STJ. Sujeição às regras do 
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Conselho Monetário Nacional e à fi scalização do Banco Central do Brasil. Procedência 

do pedido. Reforma da sentença. 1. A União Federal tem legitimidade para fi gurar 

no pólo passivo de ação onde se  discute a necessidade de eventual atuação 

do Conselho Monetário Nacional, órgão  do sistema financeiro nacional, que 

não detém personalidade jurídica própria e  integra a administração direta do 

referido ente federativo e por ele deve ser  representado em juízo. 2. No que 

diz respeito à alegação de impossibilidade  jurídica do pedido formulado, a 

questão foi suficientemente debatida nos autos,  assente o entendimento da 

adequação de ação que tenha por fim a definição do  alcance de dispositivo 

de lei. 3. A operação do sistema de cartões de crédito  ocorre com a atuação 

das seguintes partes: a)  empresa emitente do cartão,  também conhecida 

como operadora ou administradora, que funciona como  intermediária entre 

fornecedores de mercadorias e serviços, empresas fi nanceiras  e os titulares de 

cartões, encarregando-se de pagar a fatura mediante apresentação, percebendo, 

por isso, uma comissão, além de taxas cobradas pela emissão do cartão; b) a rede 

de estabelecimentos associados, fornecedores de  mercadorias e serviços, que 

aceitam os cartões de crédito para efetuar transações, recebendo as suas faturas, 

mediante paga da comissão contratada,  diretamente da operadora do cartão; 

c)  titulares de cartões, que fi rmam contrato  com a administradora para uso do 

documento aderindo às condições por ela estabelecidas. 4. Atuam, ainda, bancos 

ou financeiras, que, via de regra,  controlam as administradoras de cartões e, 

neste caso, contratam empréstimos,  diretamente, com recursos próprios, 

para garantir o pagamento das faturas  apresentadas e, no caso de se tratar de 

operadora não ligada a banco ou  financeira, estas instituições financiarão a 

empresa emitente do cartão, funcionando esta como intermediária de operação 

fi nanceira. 5. Aliás, a tendência  contemporânea é a da operação do cartão de 

crédito por meio de  estabelecimentos bancários ou instituições subsidiárias. 

Todavia, ainda quando  operados por outros tipos de empresas emitentes, na 

verdade, estas ou fi nanciam diretamente as compras de bens e serviços de seus 

clientes, ou fazem  intermediação fi nanceira para obter os recursos necessários 

ao fi nanciamento de  tais operações, portanto, de qualquer forma, a atividade 

se constitui em típica  operação de crédito. 6. Da inteligência das normas de 

regência da matéria,  inscritas no art. 17 da Lei 4.595⁄64 e art. 1º, § 1º, da LC 

105⁄2001, conclui-se  que apesar de as administradoras de cartão de crédito 

não constarem  expressamente do rol das instituições financeiras constante 

daquele primeiro diploma legal, a verdade é que a abrangência dos dispositivos 

dessa legislação tem  a necessária abstração para compreendê-las, afastando 

qualquer dúvida que pudesse remanescer a propósito da caracterização daquelas 

empresas como  sendo, também, instituições financeiras, inseridas, assim, no 

seu espectro de  incidência e, portanto, no âmbito de atuação das autoridades 

monetárias,  mormente com relação ao exercício do poder de fiscalização. 7. 

Ademais, tudo quanto acima asseverado encontra supedâneo na jurisprudência 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial 

nº  450.453⁄RS, considerado  leading case  sobre a matéria, deixou assentado 
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o seguinte: ‘I. As administradoras de cartões de crédito inserem-se entre as instituições 

financeiras regidas pela Lei n. 4.595⁄64.’ 8. O entendimento  jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça restou consolidado por meio da  Súmula nº 283, 

que enuncia o seguinte:  ‘As empresas administradoras de cartão  de crédito são 

instituições fi nanceiras e, por isso, os juros remuneratórios por  elas cobrados não 

sofrem as limitações da Lei de Usura.’ 9. Frise-se, assim, que a jurisprudência alhures 

mencionada firmou-se no sentido de que as empresas de  cartão de crédito 

são instituições financeiras, decorrendo daí que devem ser  fiscalizadas pela 

autoridade monetária, pois, ainda que acessoriamente, captam  recursos no 

mercado fi nanceiro para fi nanciar as suas operações, devendo restar claro que o 

norte jurisprudencial foi defi nido com base solidamente fi rmada nas disposições 

da Lei nº 4.595⁄64 e Lei Complementar nº 105⁄2001. 9. O Poder Judiciário não age 

como legislador positivo quando no exercício de interpretação de normas legais 

integrantes do ordenamento jurídico, não havendo falar em violação do princípio 

da independência dos poderes, conquanto a atividade aqui  desenvolvida é 

a de aprofundar a interpretação de regra legal abstrata para  aplicá-la a caso 

concreto e isso longe está de ser atribuição estranha ao Judiciário,  pois, é sua 

tarefa determinar o sentido da norma e reconhecer todos os casos a  que se 

estende sua aplicação. 10. Em suma, as empresas administradoras de cartões de 

crédito são instituições fi nanceiras, nos termos da norma contida no artigo 17 da 

Lei nº 4.595⁄64, bem como artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar 105, de 2001, e, 

como tal, sujeitam-se ao regramento emanado do Conselho Monetário Nacional 

e, principalmente, à fi scalização do Banco Central do Brasil. 11. Apelação a que se 

dá provimento.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a União sustenta afronta aos seguintes dispositivos 

legais: (a) art. 535 do CPC⁄1973, ao argumento de que o Tribunal a quo se recusou 

a enfrentar questões relevantes postas nos embargos de declaração; (b) art. 267, 

VI, do CPC⁄1973, deduzindo sua ilegitimidade passiva no caso concreto; (c) arts. 

9º e 17 da Lei 4.595⁄1964, ao argumento de que não são as operadoras de cartão 

de crédito instituições fi nanceiras (fl s. 405⁄411); e  (d)  art. 1º, § 1º, VI, da LC 

105⁄2001, alegando que as operadoras de cartão de crédito foram equiparadas 

a instituições fi nanceiras para fi ns exclusivos dessa lei complementar, que versa 

sobre o sigilo das operações fi nanceiras.

Em seu recurso especial, o BACEN traz os mesmos argumentos da União, 

à exceção da suposta afronta ao art. 267, VI, do CPC⁄73.

Houve contrarrazões.

Intimado a apresentar parecer na condição de  custos legis, o MPF opina 

pelo desprovimento dos recursos.
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Por meio da Petição 396786⁄2013, o BACEN invoca a edição da Lei 

12.865⁄2013 - que  “tem por objetivo estender a regulamentação do Conselho 

Monetário Nacional (CMN) e a supervisão do Banco Central do Brasil às instituições 

não fi nanceiras que operam  arranjos de pagamento”  (fl . 554-e) -, o que levaria à 

perda superveniente da possibilidade jurídica da demanda.

Em resposta, a Procuradoria-Geral da República sustenta que  “a Lei 

12.865⁄2013 não revogou as disposições da Lei 4.595⁄1964, nem da Lei Complementar 

105⁄2001, e, portanto, é plenamente possível que a controvérsia seja solucionada à luz 

dos referidos dispositivos legais” (fl . 569-e).

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Antes de mais nada, 

necessário consignar que os presentes recursos atraem a incidência do Enunciado 

Administrativo 2⁄STJ:  “Aos recursos interpostos com fundamento no  CPC⁄1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos  os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, 

até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Histórico da controvérsia

Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a 

União e o Banco Central do Brasil com o propósito de buscar a condenação dos 

demandados na obrigação  de fazer consistente na fi scalização das operadoras 

de cartão de crédito, as quais devem ser  declaradas instituições fi nanceiras e 

subordinadas à Lei 4.595⁄1964.

Na inicial, apontou o autor a necessidade de evitar que as operadoras de 

cartão de crédito escapem dos controles do BACEN e, ao mesmo tempo, tirem 

vantagem indevida das altas taxas de juros por elas praticadas.

O BACEN foi incluído no polo passivo em razão de sua atribuição 

de supervisão,  regulação, punição e administração de crises relativamente às 

instituições fi nanceiras.

Por sua vez, a União foi incluída por estar a ela subordinado o Conselho 

Monetário  Nacional - órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional -, que 

tem a atribuição de formular a política de crédito no País.
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Com o propósito de embasar o seu pedido, invocou o MPF a edição por 

esta Corte da Súmula 283⁄STJ, segundo a qual “As empresas administradoras de 

cartão de crédito são instituições fi nanceiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”.

Em reforço, reporta o autor aos votos proferidos em um dos precedentes 

que deu origem a esse enunciado de súmula (REsp 450.453⁄RS, Rel. p⁄ Acórdão 

Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJ 25⁄02⁄2004), na linha de que a 

operadora de cartão de crédito é instituição fi nanceira pelo fato de atuar como 

intermediária na obtenção dos recursos necessários  para fi nanciar a parte da 

fatura não paga pelo cliente, atividade que se encaixaria na previsão do art. 17 da 

Lei 4.595⁄1964.

Ademais, nesse julgado invocou-se o § 1º do art. 1º da Lei Complementar 

105⁄2001, em  que a operadora de cartão de crédito é considerada instituição 

fi nanceira relativamente ao dever de sigilo nas operações e nos serviços por ela 

prestados.

Na primeira instância, a pretensão do MPF foi rejeitada sob o fundamento 

de que a  operadora de cartão de crédito não atua como  intermediária  na 

circunstância em que se faz  necessário fi nanciar a fatura não adimplida em 

sua totalidade, e sim como mandatária de seu cliente, mandato esse outorgado 

quando da assinatura do contrato de adesão ao cartão de crédito.

Em razão disso, concluiu-se na sentença que o MPF pretende, na realidade, 

não uma  interpretação extensiva do art. 17 da Lei 4.595⁄1964, mas sim a 

inclusão de novas pessoas jurídicas no âmbito de fi scalização do BACEN e do 

CMN, sem que haja amparo legal.

Ao julgar a apelação do MPF, o TRF da 3ª Região proveu o recurso por 

entender que as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições 

fi nanceiras - nos termos dos arts. 17 da Lei 4.595⁄1964 e 1º, § 1º, da LC 105⁄2001 

-, por isso sujeitam-se ao regramento emanado pelo CMN e, principalmente, à 

fi scalização do BACEN.

Passo agora ao exame das alegações trazidas pelos recorrentes.

Da violação ao art. 267, VI, do CPC⁄1973

A União argumenta que o fato de deter competência legislativa não é 

sufi ciente para  a confi guração de sua legitimidade passiva na presente demanda 

e, no mais, que a obrigação de fi scalização a que se refere o autor da ação civil 
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pública diz respeito unicamente ao BACEN,  ente detentor de personalidade 

jurídica própria, inclusive para se defender no âmbito judicial.

Nessa parte, para desprover o recurso da União, adoto como razões 

de decidir a  fundamentação constante do parecer do MPF, da lavra da 

Subprocuradora-Geral da República, Drª Gilda Pereira de Carvalho, a seguir 

reproduzida (fl . 544-e):

10. De início, impende ressaltar que não houve violação ao art. 267, inciso VI, 

do CPC, como sustentou a União, porque o Conselho Monetário Nacional, embora 

seja um órgão que integra o Sistema Financeiro Nacional, assim como o  Banco 

Central do Brasil - Bacen, é órgão da União presidido pelo Ministro da Fazenda, 

distinto, pois, do próprio Bacen, conforme os arts. 1º, I e II, da Lei n.  4.595⁄64. 

Assim, o Bacen e o CMN têm atribuições diversas, não podendo o  Presidente 

do Bacen dar cumprimento a qualquer ordem emanada do Poder Judiciário, de 

forma que não há como ser afastada a legitimidade da União.

11. Outrossim, sua legitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda,  decorre da falta de personalidade jurídica própria, uma vez que o 

Conselho Monetário Nacional integra a administração direta da União, portanto, 

deve ser representada em juízo por ela.

Com efeito, o fato de o CMN não deter personalidade jurídica própria é 

o sufi ciente para confi gurar a legitimidade passiva da União no que importa à 

pretensão de subordinar as operadoras de cartão de crédito aos seus regramentos, 

pretensão essa que não se confunde com  a de impor ao BACEN o dever de 

fi scalizá-las.

Assim, o recurso especial da União não deve ser provido nessa parte.

Da violação ao art. 535 do CPC⁄1973.

Relativamente à alegada violação ao art. 535 do CPC⁄1973, sem razão os 

recorrentes.

Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu 

livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos 

apresentados pela parte quando já encontrou fundamento sufi ciente para decidir 

a controvérsia.

No caso, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu 

a controvérsia de  modo integral e sufi ciente ao consignar que as empresas 

administradoras de cartões de crédito  são instituições fi nanceiras e, por isso, 
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sujeitam-se ao regramento emanado pelo Conselho  Monetário Nacional e, 

principalmente, à fi scalização do Banco Central do Brasil.

Para tanto, a Corte de origem partiu do pressuposto de que “as empresas 

operadoras e administradoras de cartões de crédito, ligadas ou não a bancos, no 

exercício de suas atividades  negociais, realizam operações de empréstimo, de 

fi nanciamento, ou de intermediação fi nanceira, típicas operações de crédito, que 

constituem a essência das chamadas operações bancárias” (fl . 341-e).

Em reforço, consignou que se qualifi ca como operação de empréstimo a 

hipótese em que a administradora de cartão de crédito utiliza recurso próprio 

para fi nanciar fatura de cliente  que não foi paga no prazo ou paga apenas 

parcialmente; e que, na hipótese em que os recursos para tais desideratos são 

buscados perante terceiros, a administradora pratica operação de intermediação 

fi nanceira.

Em suma, a controvérsia decidida de modo integral e sufi ciente, por isso 

não há falar em omissão no acórdão recorrido.

Recursos especiais desprovidos no ponto, portanto.

Da violação aos arts. 9º e 17 da Lei 4.595⁄1964 e ao art. 1º, § 1º, VI, da LC 

105⁄2001.

Quanto à questão de fundo, os recursos especiais merecem ser providos.

Para apoiar a compreensão da controvérsia, reproduzo o conteúdo dos 

dispositivos legais indicados como violados:

Lei 4.595⁄1964 
Art. 9º  Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer 

cumprir  as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as 

normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 17.  Consideram-se instituições fi nanceiras, para os efeitos da legislação 

em  vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como 

atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos 

financeiros  próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a 

custódia de valor de propriedade de terceiros.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-

se  às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das 

atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual. 
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LC 105⁄2001 
Art. 1º As instituições fi nanceiras conservarão sigilo em suas operações ativas 

e passivas e serviços prestados.

 § 1º  São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta 

Lei Complementar:

(...)

VI – administradoras de cartões de crédito;

O cerne da controvérsia está, essencialmente, na interpretação do art. 17 

da Lei  4.595⁄1964, para estabelecer se as operadoras de cartão de crédito são 

instituições fi nanceiras para fi ns de atuação do CMN e do BACEN, na forma 

como requerida pelo autor da ação civil pública.

O acórdão recorrido, da lavra do Juiz Federal Convocado Valdeci dos 

Santos (atualmente Desembargador Federal), além de abordar a origem histórica 

do cartão de crédito, demonstrou como a doutrina especializada defi ne o cartão 

de crédito, a sua operação e os sujeitos nela envolvidos, nos termos seguintes:

(...) Adentrando ao exame do mérito da causa, pertinente, de início,  esboçar 

algumas anotações sobre os cartões de crédito, cabendo registrar que surgiram 

nos Estados Unidos da América, no início do século XX, primeiramente  como 

cartões de credenciamento, em lojas de departamentos, evoluindo, em torno de 

1949, com o surgimento do Diners Club, para cartão de crédito em sentido estrito, 

que, ao longo dos últimos anos, vem sendo aperfeiçoado como um instrumento 

sofi sticado de concessão de crédito, constituindo-se, para os usuários, em moeda 

escritural mais segura e de maior aceitação que o próprio cheque, apesar de este, 

por defi nição, ser considerado ordem de pagamento à vista. No Brasil, os cartões 

de crédito passaram a ser utilizados a partir da década de 1960.

A operação do sistema de cartões de crédito ocorre com a atuação 

das  seguintes partes: a)  empresa: emitente do cartão, também conhecida 

como  operadora ou administradora, que funciona como intermediária 

entre  fornecedores de mercadorias e serviços, empresas financeiras e os 

titulares de cartões, encarregando-se de pagar a fatura mediante apresentação, 

percebendo,  por isso, uma comissão, além de taxas cobradas pela emissão do 

cartão; b)  a  rede de estabelecimentos associados, fornecedores de mercadorias e 

serviços, que aceitam os cartões de crédito para efetuar transações, recebendo as 

suas faturas, mediante paga da comissão contratada, diretamente da operadora 

do cartão; c) titulares de cartões, que fi rmam contrato com a administradora para 

uso do  documento aderindo às condições por ela estabelecidas. Atuam, ainda, 

bancos ou fi nanceiras, que, via de regra, controlam as administradoras de cartões 

e, neste  caso, contratam empréstimos, diretamente, com recursos próprios, 
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para garantir  o pagamento das faturas apresentadas e, no caso de se tratar de 

operadora não  ligada a banco ou financeira, estas instituições financiarão a 

empresa emitente do cartão, funcionando esta como intermediária de operação 

fi nanceira.

Em razão disso, De Plácido e Silva (Vocabulário Jurídico, Forense, Rio, 27a. ed., 

2007, p. 263) assevera que “o cartão de crédito é um contrato misto,  integrado 

por vários contratos, cujo único escopo é permitir que o benefi ciário usufrua do 

direito de aquisição de mercadorias ou de prestação de serviços nas  unidades 

comerciais integrantes do sistema. Integram-no: a) um contrato de fi nanciamento, 

autorizando o titular que a instituição fi nanceira ou a sociedade emissora pague 

aos fornecedores os débitos contraídos, no valor das faturas; b)  um contrato 

de prestação de serviços entre a sociedade emissora e o benefi ciário  do cartão 

e entre aquela e os fornecedores; c) um contrato de compra e venda ou  de 

prestação de serviço entre o portador e o fornecedor; d) um mandato, que poderá 

ser exercido tanto pelo emissor, como pelo fornecedor, na efetivação do negócio”.

Por sua vez, Nelson Abrão (Curso de Direito Bancário, Revista dos Tribunais, São 

Paulo, la. ed., 1982, p. 89 e sgs.) preleciona que constitui “o sistema de cartão de 

crédito num feixe de contratos”, inclusive de cessão de crédito e de fi nanciamento, 

destacando que os cartões se dividem em não bancários e bancários, podendo 

estes ser de pagamento e de crédito real e asseverando que “os cartões de crédito 

não bancários são os emitidos por organizações outras que não os bancos (Diners 

Club, etc.) mas que não deixam de ser fi nanceiras, porquanto fazem do crédito sua 

negociação principal”.

Por fi m, Waldírio Bulgarelli (Contratos Mercantis, Atlas, São Paulo, 3a ed., 1984, 

p. 620) ensina que o cartão de crédito é um negócio jurídico complexo, verdadeira 

“operação polifacética, observada angularmente, tem-se contrato de  prestação 

de serviços entre a sociedade emissora e o titular do cartão através de contrato-

tipo, com as cláusulas impressas, redigidas por uma delas, a sociedade emissora, 

as quais adere, sem discuti-las, o titular. Portanto, contrato de adesão  entre o 

titular por si, ou pela sociedade emissora como sua mandatária, e a  instituição 

fi nanceira, um contrato de abertura de crédito (ou de fi nanciamento em  geral, 

quais sejam as condições, como por exemplo o chamado credit revolving); entre 

a sociedade emissora e os fornecedores, um contrato obrigando-se a pagar  as 

compras feitas pelo titular até um certo valor, e estes a aceitar o cartão e a receber 

o preço, nos prazos e condições fi xados; entre o titular do cartão e o fornecedor, 

um contrato de venda ou de prestação de serviços, obedeci dos os  requisitos 

da apresentação do cartão e a assinatura da nota especial. ( ... ). Desta  forma, é 

difícil de aceitar o papel da sociedade emissora, senão como um  providencial 

intermediário em favor do fornecedor e da instituição fi nanceira.”  Com efeito, 

a tendência contemporânea é a da operação do cartão de crédito por  meio de 

estabelecimentos bancários ou instituições subsidiárias.
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Todavia, ainda quando operados por outros tipos de empresas emitentes, na 

verdade, estas ou fi nanciam diretamente as compras de bens e serviços de seus 

clientes, ou fazem intermediação fi nanceira para obter os recursos  necessários 

ao fi nanciamento de tais operações, portanto, de qualquer forma, a atividade se 

constitui em típica operação de crédito.

Dessa forma, decorre da melhor doutrina a conclusão de que as 

empresas  operadoras e administradoras de cartões de crédito, ligadas ou não 

a bancos, no  exercício de suas atividades negociais, realizam operações de 

empréstimo, de fi nanciamento, ou de intermediação fi nanceira, típicas operações 

de crédito, que constituem a essência das chamadas operações bancárias.

Do se extrai do exposto acima, as operadoras de cartão de crédito fazem 

intermediação entre seu cliente e a instituição fi nanceira para fi ns de cobertura 

da fatura de serviço não adimplida em sua totalidade.

Ocorre que é necessário distinguir as operadoras em sentido estrito 

daquelas que são integrantes do sistema fi nanceiro.

Nessa parte, tem razão o BACEN quando defende em seu recurso 

especial que “dois tipos de instituições podem emitir cartões de crédito, quais sejam: 

1) instituições fi nanceiras, que emitem e administram cartões próprios ou de terceiros e 

concedem fi nanciamento direto aos portadores; 2) administradoras em sentido estrito, 

que são  empresas não fi nanceiras que emitem e administram cartões próprios ou de 

terceiros, que não fi nanciam os seus clientes”.

Mais adiante, o recorrente detalha a diferença entre um e outro tipo de 

instituição que emite cartão de crédito, nos termos seguintes (fl . 469-e):

20. Esse pagamento parcial dá ensejo à celebração de um contrato de mútuo 

e, nas hipóteses em que as instituições fi nanceiras são as emissoras do cartão, elas 

próprias assumem a posição de mutuante.

21. Situação diversa ocorre nos casos em que as administradoras em sentido 

estrito fi guram como emissoras, porquanto, nessas hipóteses, por não captarem 

recursos junto aos poupadores e não atuarem como intermediadoras fi nanceiras, 

elas não podem ser mutuantes. Então, para fi nanciar as dívidas de seus clientes, 

elas representam os portadores perante instituições financeiras,  obtendo 

fi nanciamentos cujos encargos são suportados pelos clientes. Atuam, pois, como 

simples mandatárias desses.

22. A permissão para a administradora obter o financiamento é dada 

pela  chamada cláusula-mandato, por meio da qual o titular outorga mandato 

especial  para ela representá-lo junto a qualquer instituição fi nanceira e obter 

fi nanciamento no valor do saldo devedor.
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23. Isso porque, como dito, independentemente da natureza da 

entidade  emissora, os financiamentos são feitos por bancos, haja vista que 

as  administradoras de cartões de crédito não financeiras são proibidas de 

fi nanciar  seus clientes. Se o fi zerem, atuando indevidamente como instituições 

fi nanceiras,  serão submetidas a sanções administrativas e penais, previstas nas 

Leis nº 4.595⁄64 e 7.492⁄86, respectivamente.

Importante notar que as operadoras de cartão de crédito que também 

são instituições  fi nanceiras já sofriam fi scalização ao tempo do ajuizamento 

da demanda, nos termos do art. 10,  IX, da Lei 4.595⁄1964  (“Art. 10. Compete 

privativamente ao Banco Central da República do Brasil: IX - Exercer a fi scalização 

das instituições fi nanceiras e aplicar as penalidades previstas;”), conforme esclarecido 

pelo BACEN à fl . 474-e.

Quanto às operadoras em sentido estrito, outro entendimento deve ser 

adotado na solução da controvérsia.

Isso porque o acórdão recorrido não fez distinção entre a intermediação 

realizada por um tipo de operadora de cartão daquela efetiva pelo outro tipo. 

Veja-se (fl . 341-e):

(...) Dessa forma, decorre da melhor doutrina a conclusão de que as empresas 

operadoras e administradoras de cartões de crédito, ligadas ou não a bancos, no 

exercício de suas atividades negociais, realizam operações de  empréstimo, de 

fi nanciamento, ou de intermediação fi nanceira, típicas operações de crédito, que 

constituem a essência das chamadas operações bancárias.

Ora, conforme defendido pelo BACEN, no caso de inadimplemento 

parcial ou total da fatura, a operadora de cartão em sentido estrito não utiliza 

recursos próprios para honrar os  pagamentos aos credores (fornecedores de 

mercadorias e serviços), e sim busca recursos junto  às instituições fi nanceiras 

para essa fi nalidade, valendo-se da cláusula constante de contrato de adesão (a 

cláusula-mandato acima referida).

Essa intermediação, na realidade, não tem natureza fi nanceira, pois, como 

se sabe, somente as instituições fi nanceiras são autorizadas a conceder crédito no 

mercado, e assim o fazem transferindo os recursos necessários ao adimplemento 

da fatura de cartão de crédito,  passando o cliente da fatura a fi gurar como 

devedor.

Dito de outra forma, essa intermediação não tem natureza fi nanceira 

porque a operadora de cartão de crédito não capta recursos de forma direta junto 
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aos investidores no mercado fi nanceiro - tal como faz uma instituição fi nanceira 

no exercício de atividade privativa -, e sim representa o seu cliente junto a uma 

instituição fi nanceira para obter o crédito necessário para o adimplemento da 

fatura.

Em razão dessa distinção, não se mostra apropriada a invocação da Súmula 

283⁄STJ (“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições fi nanceiras 

e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei 

de Usura”) pelo acórdão recorrido, até porque os precedentes que deram ensejo 

à sua edição cuidaram de resolver outra questão que não a que está em exame 

nos presentes autos - se as operadoras se enquadrariam ou não na Lei de Usura.

Nos termos acima, vejo como correta a sentença proferida nos autos, 

da lavra da Juíza  Federal Diana Brunstein, cujos fundamentos merecem ser 

reproduzidos (fl s. 231⁄232-e):

( . . . )  Nos termos do ar tigo 17 da lei  4595⁄65 consideram-se 

instituições  fi nanceiras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham 

como atividade  principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de 

recursos fi nanceiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 

e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Essa atividade não é exercida 

pelas administradoras de cartão de crédito, pois estas não captam, intermediam 

ou aplicam recursos próprios ou de terceiros.

Quando ocorre pagamento parcelado as administradoras devem recorrer 

às  instituições financeiras, agindo em nome do usuário, sempre amparadas 

por mandatos outorgados na ocasião da

Não detêm ingerência sobre a taxa de juros praticada.

Desta forma, a Súmula 283 do STJ limita-se a excluir da lei da Usura 

as administradoras de cartões, pois estas submetem-tem efeito em casos diversos 

a discutidos nos autos que deram ensejo à sua edição.

O que pretende o Ministério Público Federal não é apenas uma 

interpretação extensiva, mas a inclusão de novas pessoas jurídicas no âmbito de 

fi scalização do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, sem amparo em 

lei, que  inclusive deveria, acaso aprovada, criar estrutura organizacional própria 

de modo a abarcar o incremento de atribuições daí decorrente.

Saliente-se, que há diversos projetos legislativos, em tramitação na Câmara dos 

Deputados, no sentido de inclusão das atividades das administradoras de cartões 

no rol de fi scalização do Banco Central.

Essa inclusão somente pode ser feita por lei, pois não se restringe à 

mera atividade interpretativa.
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Por estas razões, rejeito a pretensão formulada e julgo improcedente a 

ação civil pública proposta nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Ademais, em razão da falta de amparo legal que desse ensejo à atuação do 

CMN e do BACEN para normatizar e fi scalizar a atuação das operadoras em 

sentido estrito, o Governo Federal precisou editar a Medida Provisória 615, de 

17⁄5⁄2013, convertida na Lei 12.865⁄2013 - fato ocorrido após a interposição dos 

recurso especiais.

Acerca desse fato superveniente, acolho como reforço de fundamentação 

a manifestação do BACEN lançada na Petição 396786⁄2013 (fl s. 557⁄558-e):

(...) 11. Entre outras providências, a Lei nº 12.865, de 2013, ampliou o espectro 

de competências do Banco Central, conforme diretrizes estabelecidas pelo CMN, 

para (art. 9º): disciplinar os arranjos de pagamento; disciplinar a  constituição, o 

funcionamento, a fi scalização das instituições de pagamento e a descontinuidade 

na prestação de seus serviços; limitar o objeto social das  instituições de 

pagamento; autorizar a instituição de arranjos de pagamento no País etc..

12. Como se percebe, a alteração normativa corrobora a tese desde 

o início  defendida por esta Autarquia no âmbito do presente processo. Não 

são as “administradoras de cartão de crédito em sentido estrito” instituições 

fi nanceiras assimiláveis ao conceito constante do art. 17 da Lei nº 4.595, de 1964. 

Trata-se  de modalidade de instituição de pagamento que opera no âmbito 

do Sistema de  Pagamentos Brasileiro, infraestrutura do Sistema Financeiro 

Nacional. Aliás, o  disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 12.865, de 2013, acima 

mencionado, é bem claro ao proibir o exercício pelas instituições de pagamento 

de atividades privativas de instituições fi nanceiras, signifi cando que, nos termos 

da lei, o pedido substanciado pela causa de pedir deduzido na inicial está vedado, 

de pleno direito, pelo ordenamento jurídico atualmente vigente.

13. Não bastasse essa evidente implicação, é necessário convir que o § 2º do 

art. 6º da Lei nº 12.865, de 2013, golpeia pela raiz a problemática em discussão 

nos presentes autos. Isso porque o referido preceito deixa bem  vincada, na 

esfera legal, a distinção conceitual entre instituições fi nanceiras e instituições de 

pagamento. Se às instituições de pagamento está proibida a prática de atividades 

privativas de instituições fi nanceiras, isso implica, como inevitável  pressuposto 

hermenêutico, que instituições de pagamento e instituições  financeiras 

inconfundíveis. Qualquer outra interpretação transformaria a regra  legal em 

apreço em fl agrante non sequitur.

14. Portanto, até a superveniência da Medida Provisória nº 615, de 2013, não 

tinham o CMN e o Banco Central título para regular os arranjos de pagamento e 

para exercer a fi scalização das instituições de pagamento. Essa competência não 

era extraível da Lei nº 4.595, de 1964, pois referidas instituições, exatamente por 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

274

não exercerem, em nome próprio, intermediação entre os agentes econômicos, 

não são consideradas tecnicamente instituições fi nanceiras.

15. Segue-se que, com base no novo marco legal, o CMN editou a Resolução 

nº 4.282, de 4 de novembro de 2013, que  “estabelece as diretrizes que devem ser 

observadas na regulamentação, na vigilância e na supervisão das  instituições de 

pagamento e dos arranjos de pagamento integrantes do Sistema de  Pagamentos 

Brasileiro (SPB) de que trata a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013”, e a Resolução 

nº 4.283, de 4 de novembro de 2013, que “altera a Resolução nº 3.694, de 26 de março 

de 2009, que dispõe sobre a prevenção de  riscos na contratação de operações e 

na prestação de serviços por parte de  instituições fi nanceiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Pois bem.

Considerando o quadro acima, as conclusões a que chegamos são as 

seguintes: (a) as  atividades das operadoras ligadas às instituições fi nanceiras 

já eram fi scalizadas pelo BACEN ao tempo do ajuizamento da demanda, nos 

termos do art. 10, IX, da Lei 4.595⁄1964; (b)  anteriormente à edição da MP 

615⁄2013, não havia título legal que obrigasse as demandas a regular e fi scalizar 

as atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, pois 

a intermediação que essas fazem não tem natureza fi nanceira para os fi ns do art. 

17 da Lei 4.595⁄1964, entendimento adotado na sentença de improcedência do 

pedido; (c) atualmente, existe previsão legal de normatização e fi scalização das 

operadoras em sentido estrito por parte do CMN e do BACEN, quadro que se 

formou com a edição da MP 615⁄2013, ocorrida no curso da demanda.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais da União e do 

Banco Central do Brasil para julgar improcedentes os pedidos do Ministério 

Público Federal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Ação civil pública objetivando 

a condenação do CMN e do BACEN nas obrigações de regulamentar 

e fi scalizar as operadoras de cartão de crédito. Edição da MP 615⁄2013 

(convertida na Lei  12.865⁄2013). Perda superveniente do interesse. 

Extinção do processo sem resolução do mérito.
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1. Na origem, o MPF ajuizou Ação Civil Pública pleiteando 

a imposição ao Bacen  e ao CMN da obrigação de fi scalizarem as 

sociedades operadoras de cartão de crédito, sob o argumento de que 

se trata de instituições fi nanceiras e, assim, submetem-se à disciplina 

da Lei 4.595⁄1964.

2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão, entendendo que as 

“instituições fi nanceiras, inseridas, assim, no seu espectro de incidência 

e, portanto, no âmbito de atuação das autoridades monetárias”.

3. O Relator deu provimento aos Recursos Especiais do Bacen e 

da União, entendendo que, “anteriormente à edição da MP 615⁄2013, 

não havia título legal que obrigasse as demandadas a regular e fi scalizar 

as atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, 

pois a intermediação que essas fazem não tem natureza fi nanceira para 

os fi ns do art. 17 da Lei 4.595⁄1964”.

4. Assim como o Relator, não observo ofensa ao art. 267, VI, 

CPC⁄1973, por  entender que a União é parte legítima para fi gurar 

no polo passivo da demanda,  uma vez que o CMN não detém 

personalidade jurídica. Da mesma forma,  concordo com a ausência 

de ofensa ao art. 535 do mesmo Código, porquanto o  Tribunal de 

origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, 

em conformidade com o que lhe foi apresentado.

5. No mérito, concordo com a insubsistência do acórdão recorrido. 

Como afi rmado pelo Bacen nas razões recursais, os cartões de crédito 

podem ser emitidos tanto por instituições fi nanceiras, que “concedem 

fi nanciamento direto  aos portadores”, como por “administradoras 

em sentido estrito, que são empresas não fi nanceiras que emitem e 

administram cartões próprios ou de terceiros, que não fi nanciam os seus 

clientes” (fl . 469, e-STJ). Enfatizando essa distinção, consignou-se na 

sentença do primeiro grau: “[q]uando ocorre pagamento parcelado as 

administradoras devem recorrer às instituições fi nanceiras, agindo em 

nome do usuário, sempre amparadas por mandatos outorgados na 

ocasião da  assinatura do contrato de adesão ao cartão de crédito”. 

Dessa forma, “[n]ão detêm ingerência sobre a taxa de juros praticada” 

(fl . 231, e-STJ).

6. Diante dessa atuação diferente, o art. 10, IX, da Lei 4.595⁄1964 

estabeleceu a  Fiscalização, pelo Bacen, das operadoras ligadas às 
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instituições financeiras. Não  havia previsão legal dessa atividade 

fi scalizadora em relação às operadoras de cartão de crédito em sentido 

estrito, o que só veio a ocorrer a partir da MP 615⁄2013.

7. Acompanho o Relator, dando provimento aos Recursos 

Especiais da União e do Banco Central do Brasil.

 
O Sr. Ministro Herman Benjamin: Na origem, o Ministério Público 

Federal ajuizou Ação Civil Pública pleiteando a imposição ao Banco Central e ao 

Conselho Monetário Nacional da obrigação, em caráter permanente e defi nitivo, 

de fi scalizarem as sociedades operadoras de cartão de crédito.  Argumentou 

o Parquet que tais sociedades são instituições fi nanceiras e, assim, submetem-

se à disciplina da Lei 4.595⁄1964.

O Tribunal de origem acolheu a pretensão, por meio de acórdão 

assim ementado:

Direito constitucional. Comercial. Processual civil.  Ação civil pública. Ministério 

Público Federal.  Legitimidade passiva da União Federal. Possibilidade  jurídica do 

pedido. Administradoras de cartão de crédito. Instituições fi nanceiras. Lei nº 4.595⁄64. 

Lei  complementar nº 105⁄2001. Súmula 283 do STJ. Sujeição às  regras do Conselho 

Monetário Nacional e à  fiscalização do Banco Central do Brasil. Procedência  do 

pedido. Reforma da sentença. 1. A União Federal tem  legitimidade para fi gurar 

no pólo passivo de ação onde se discute a necessidade  de eventual atuação 

do Conselho Monetário Nacional, órgão do sistema  financeiro nacional, que 

não detém personalidade jurídica própria e integra a  administração direta do 

referido ente federativo e por ele deve ser representado  em juízo. 2. No que 

diz respeito à alegação de impossibilidade jurídica do pedido  formulado, a 

questão foi suficientemente debatida nos autos, assente o  entendimento da 

adequação de ação que tenha por fim a definição do alcance de  dispositivo 

de lei. 3. A operação do sistema de cartões de crédito ocorre com a  atuação 

das seguintes partes: a)  empresa emitente do cartão, também  conhecida 

como operadora ou administradora, que funciona como intermediária  entre 

fornecedores de mercadorias e serviços, empresas fi nanceiras e os titulares  de 

cartões, encarregando-se de pagar a fatura mediante apresentação, percebendo, 

por isso, uma comissão, além de taxas cobradas pela emissão do  cartão; b)  a 

rede de estabelecimentos associados, fornecedores de  mercadorias e serviços, 

que aceitam os cartões de crédito para efetuar  transações, recebendo as suas 

faturas, mediante paga da comissão contratada,  diretamente da operadora 

do cartão; c)  titulares de cartões, que firmam contrato  com a administradora 

para uso do documento aderindo às condições por ela estabelecidas. 4. Atuam, 

ainda,  bancos ou financeiras, que, via de regra,  controlam as administradoras 
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de cartões e, neste caso, contratam empréstimos,  diretamente, com recursos 

próprios, para garantir o pagamento das faturas  apresentadas e, no caso de 

se tratar de operadora não ligada a banco ou  financeira, estas instituições 

fi nanciarão a empresa emitente do cartão, funcionando esta como intermediária 

de operação fi nanceira. 5. Aliás, a  tendência contemporânea é a da operação 

do cartão de crédito por meio de  estabelecimentos bancários ou instituições 

subsidiárias. Todavia, ainda quando  operados por outros tipos de empresas 

emitentes, na verdade, estas ou financiam  diretamente as compras de bens 

e serviços de seus clientes, ou fazem  intermediação financeira para obter os 

recursos necessários ao fi nanciamento de tais operações, portanto, de qualquer 

forma, a atividade se constitui em típica operação de crédito. 6. Da inteligência 

das normas de regência da matéria,  inscritas no art. 17 da Lei 4.595⁄64 e art. 1º, 

§ 1º, da LC 105⁄2001, conclui-se que  apesar de as administradoras de cartão 

de crédito não constarem expressamente  do rol das instituições financeiras 

constante daquele primeiro diploma legal, a  verdade é que a abrangência dos 

dispositivos dessa legislação tem a necessária  abstração para compreendê-

las, afastando qualquer dúvida que pudesse  remanescer a propósito da 

caracterização daquelas empresas como sendo, também, instituições fi nanceiras, 

inseridas, assim, no seu espectro de incidência e, portanto, no âmbito de atuação 

das autoridades monetárias, mormente com  relação ao exercício do poder de 

fiscalização. 7. Ademais, tudo quanto acima  asseverado encontra supedâneo 

na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal  de Justiça, que, no julgamento 

do Recurso Especial nº 450.453⁄RS, considerado  leading case  sobre a matéria, 

deixou assentado o seguinte:  ‘I. As administradoras de cartões de crédito inserem-

se entre as instituições  fi nanceiras regidas pela Lei n. 4.595⁄64.’ 8. O entendimento 

jurisprudencial do  Superior Tribunal de Justiça restou consolidado por meio 

da Súmula nº 283, que  enuncia o seguinte:  ‘As empresas administradoras de 

cartão de crédito são  instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.’ 9. Frise-se, assim, que 

a  jurisprudência alhures mencionada fi rmou-se no sentido de que as empresas 

de  cartão de crédito são instituições financeiras, decorrendo daí que devem 

ser  fiscalizadas pela autoridade monetária, pois, ainda que acessoriamente, 

captam  recursos no mercado financeiro para financiar as suas operações, 

devendo restar  claro que o norte jurisprudencial foi definido com base 

solidamente fi rmada nas  disposições da Lei nº 4.595⁄64 e Lei Complementar nº 

105⁄2001. 9. O Poder  Judiciário não age como legislador positivo quando no 

exercício de interpretação de normas legais integrantes do ordenamento jurídico, 

não havendo falar em  violação do princípio da independência dos poderes, 

conquanto a atividade aqui  desenvolvida é a de aprofundar a interpretação 

de regra legal abstrata para  aplicá-la a caso concreto e isso longe está de ser 

atribuição estranha ao Judiciário, pois, é sua tarefa determinar o sentido da norma 

e reconhecer todos os  casos a que se estende sua aplicação. 10. Em suma, as 

empresas administradoras de cartões de crédito são instituições fi nanceiras, nos 

termos da norma contida no artigo 17 da Lei nº 4.595⁄64, bem como artigo 1º, § 
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1º, da Lei Complementar 105,  de 2001, e, como tal, sujeitam-se ao regramento 

emanado do Conselho Monetário  Nacional e, principalmente, à fi scalização do 

Banco Central do Brasil. 11. Apelação a que se dá provimento. 

A União e o Banco Central interpuseram Recursos Especiais, aos quais 

o  eminente Relator deu provimento, para julgar improcedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público.

Acolhendo esclarecimento feito pelo Banco Central, Sua Excelência 

fez distinção entre: i) instituições fi nanceiras, que emitem e administram cartões 

próprios ou de  terceiros e concedem fi nanciamento direto aos portadores; e 

ii) administradoras em sentido  estrito, que são empresas não fi nanceiras que 

emitem e administram cartões próprios ou de  terceiros, que não fi nanciam 

os seus clientes. E concluiu: “[e]m suma: (a) as atividades das  operadoras 

ligadas às instituições fi nanceiras já eram fi scalizadas pelo BACEN ao tempo 

do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 10, IX, da Lei 4.595⁄1964; (b) 

anteriormente à  edição da MP 615⁄2013, não havia título legal que obrigasse 

as demandadas a regular e  fi scalizar as atividades das operadoras de cartão 

de crédito em sentido estrito, pois a  intermediação que essas fazem não tem 

natureza fi nanceira para os fi ns do art. 17 da Lei 4.595⁄1964 - entendimento 

adotado na sentença de improcedência do pedido; (c) atualmente,  existe 

previsão legal de normatização e fi scalização das operadoras em sentido estrito 

por parte do CMN e do BACEN, quadro que se formou com a edição da MP 

615⁄2013, ocorrida no curso da demanda”.

Pedi vista dos autos para melhor exame.

Assim como o Relator, não observo ofensa ao art. 267, VI, CPC⁄1973, 

por  entender que a União é parte legítima para fi gurar no polo passivo da 

demanda, uma vez que o Conselho Monetário Nacional não detém personalidade 

jurídica. Da mesma forma, concordo com a ausência de ofensa ao art. 535 do 

mesmo Código, porquanto o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 

solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

No mérito, fico ao lado do Relator no que se refere à insubsistência do 

acórdão recorrido.

Como afi rmado pelo Bacen nas razões recursais, os cartões de crédito 

podem  ser emitidos tanto por instituições financeiras, que “concedem 

fi nanciamento direto aos  portadores”, como por “administradoras em sentido 
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estrito, que são empresas não fi nanceiras  que emitem e administram cartões 

próprios ou de terceiros, que não fi nanciam os seus clientes” (fl . 469, e-STJ).

Enfatizando essa distinção, consignou-se na sentença do primeiro 

grau: “[q]uando ocorre pagamento parcelado as administradoras devem recorrer 

às instituições  fi nanceiras, agindo em nome do usuário, sempre amparadas 

por mandatos outorgados na  ocasião da assinatura do contrato de adesão ao 

cartão de crédito”. Dessa forma, “[n]ão detêm ingerência sobre a taxa de juros 

praticada” (fl . 231, e-STJ).

Por essa diferente atuação, o art. 10, IX, da Lei 4.595⁄1964 estabeleceu 

a Fiscalização, pelo Bacen, das operadoras ligadas às instituições fi nanceiras. Não 

havia  previsão legal dessa atividade fi scalizadora em relação às operadoras de 

cartão de crédito em sentido estrito no momento do ajuizamento da demanda, o 

que veio a ocorrer somente a partir da MP 615⁄2013.

Ante o exposto, dou provimento aos Recursos Especiais da União e do Banco 

Central do Brasil.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.464.287 - DF (2014⁄0091702-5) 

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Aberones da Silva

Advogados: Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira  - DF017210

José Milton Ferreira  - DF017772

Recorrente: Call Tecnologia e Serviços Ltda

Advogados: Simão Guimarães de Sousa  - DF001023

Luiz Cláudio de Almeida Abreu  - DF000301

Alexandre José Garcia de Souza  - DF017047

Antônio Fernando Barros e Silva de Souza  - PR004931

Rafael Henrique Garcia de Souza  - DF044046

Recorrente: Ricardo Lima Espíndola

Advogado: Arnaldo Cardoso de Sousa  - DF014270
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Recorrente: Durval Barbosa Rodrigues

Advogado: Fernando Henrique Ribeiro Barbosa e outro(s) - DF036118

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Interes.: Danton Eifl er Nogueira

Interes.: Companhia do Desenvolvimento do Planalto  Central 

   CODEPLAN

EMENTA 

Processual civil. Administrativo. Recurso especial.  Enunciado 

Administrativo nº 2⁄STJ. Improbidade  administrativa. Contrato de 

prestação de serviço de  telemarketing. Cisão da empresa vencedora 

do certame.  Celebração de termo aditivo com a nova empresa 

criada.  Vedação editalícia e contratual. Violação aos princípios  da 

administração pública. Elemento subjetivo do ato ímprobo reconhecido 

pelo tribunal de origem com base  nos fatos e provas contidos nos 

autos. Reexame de matéria fático e probatória. Inadequação. Súmula 

7⁄STJ.  Divergência jurisprudencial. Descumprimento dos  requisitos 

legais e regimentais. Delação premiada e acordo de leniência. Aplicação 

das Leis 8.884⁄94 e 9.807⁄99 no  âmbito da ação de improbidade 

administrativa. Institutos  restrito à esfera penal. Inaplicabilidade no 

âmbito da ação de improbidade administrativa, nos termos da redação 

vigente do art. 17, § 1º, da  Lei 8.429⁄92. 

1. Contextualização

1.1. No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa 

em face dos ora recorrentes (e  Outros),   em face das apontadas 

ilicitudes praticadas no âmbito do contrato administrativo nº 02⁄2000, 

que promoveu alteração subjetiva no ajuste administrativo  fi rmado 

após a realização de licitação, na modalidade concorrência, para 

a contratação de serviço de telemarketing a ser prestado à Companhia 

de  Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN (entidade 

licitante).

1.2. Nos termos expostos pelo acórdão recorrido, a pessoa jurídica 

Manchester  Serviços Ltda. venceu a concorrência ao apresentar 

proposta no valor de R$  9.048.000,00, pelo período de 12 meses, 
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prorrogável por igual e sucessivo período até o limite de 60 meses. O 

contrato administrativo foi celebrado em 23⁄02⁄2000 (fl . 1.283).

1.3. No entanto, em 31⁄03⁄2002, dois anos após o ajuste, 

a vencedora promoveu sua  cisão parcial e criou uma nova pessoa 

jurídica denominada Call Tecnologia e  Serviços Ltda., cujo objeto 

social englobaria a prestação do serviço de  telermaketing, operação, 

gerenciamento e solução completa de call center, serviços de informática 

e desenvolvimento de software.

1.4. Em decorrência da referida operação societária, foi celebrado 

termo aditivo ao  contrato administrativo, sendo autorizada a sub-

rogação do contrato para a nova pessoa jurídica, “com ofensa ao edital 

e ao contrato, tanto no que concerne à consequência jurídica neles previstas 

para o caso de cisão, quanto pelo fato de aceitarem empresa sem a qualifi cação 

econômica exigida - requisito que já havia alijado do certame uma outra 

empresa” (fl . 1.284).

1.5. Por ocasião da sentença, os pedidos foram julgados 

procedentes para condenar os réus nos termos do artigo 12, III, da Lei 

8.429⁄1992 (fl s. 799⁄811), o que foi mantido, por maioria, pela Corte 

de origem (fl s. 1.275⁄1.303).

1.6. A divergência no julgamento estabelecida entre o 

Desembargador Relator  Fernando Habibe e o Desembargador 

Revisor Arnoldo Camanho de Assis (Relator  p⁄ acórdão) foi 

apenas no tocante a parcial reforma dos limites da sanção imposta 

à empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda. O ilustre julgador revisor 

expressamente  afi rmou que a  “partir das anotações que fi z, em razão 

do minuscioso exame do  caso concreto, cheguei em essência, às   mesmas 

conclusões a que chegou o  eminente Relator”  (fl . 1.293). A leitura do 

referido voto, permite afi rmar que houve a manutenção de todos os 

termos do voto do Relator Desembargador Fernando  Habibe, que 

manteve a sentença e negou provimento aos recursos de apelação, 

e que a fundamentação desenvolvida pelo voto revisor foi estabelecida, 

apenas, em função da redução da penalidade imposta à empresa Call 

Tecnologia e Serviços  Ltda.  “para limitar sua condenação apenas à 

proibição de 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 três anos, fi cando expressamente excluída a 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

282

condenação referente à proibição de contratar com Poder Público pelo prazo 

de três anos” (fl . 1.301), mantendo a sentença e negando provimento 

aos demais recursos.   

1.7. Portanto, é importante esclarecer que o julgamento dos 

presentes recursos especiais exige a compreensão sistêmica do acórdão 

recorrido e particularidades do caso concreto. 

2. Do recurso especial interposto pela Call Tecnologia e Serviços Ltda.

2.1. O Tribunal de origem, ao analisar a participação da ora 

recorrente no caso dos autos, consignou (fl s. 1.286⁄1.289):

“A má-fé é inequívoca. Está evidenciada, sem margem a sofi smas, 

no  desrespeito a literal disposição do edital e do contrato, tanto no que 

concerne à consequência jurídica prevista para a cisão, quanto na contratação 

de quem não atendia a qualifi cação econômica exigida - requisito, insista-se, 

que já havia motivada a desqualifi cação da proposta de uma das licitantes 

-, pouco  importando que o seu patrimônio tenha sido incrementado dias 

após a sua contratação, vale dizer, quando já consumado o ilícito.

Tanto a diretoria da CODEPLAN como a Call tinham conhecimento 

desse  regramento, mesmo assim, simplesmente deram-lhe as costas e o 

ignoraram.

Assim, violaram o ordenamento de forma livre e consciente.

A propósito, a confi guração da conduta tipifi cada no art. 11, da 

Lei 8.429⁄92, não exige o ‘dolo específi co. Basta o genérico, consistente na 

vontade de  praticar ato sabidamente incompatível com os princípios da 

Administração Pública.

[...]

A Call Tecnologia e Serviços Ltda., benef iciou-se da ilegalidade 

orquestrada  com o claro objetivo de frustrar o procedimento licitatório 

para a prestação de  serviços regiamente remunerados, com insofi smável e 

vergonhoso  favorecimento pessoal que é, óbvio, os réus, todos eles, sabiam 

ser ilegal.

A eventual efi ciência do serviço que prestou não afasta, obviamente, 

a responsabilidade de nenhum dos réus. Idem no que diz respeito à ausência 

de prejuízo ao erário, pois mesmo sem ele confi gura-se a ofensa aos princípios 

da Administração, de obediência obrigatória para todos.”
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2.2. A pretensão da recorrente, no sentido de que não houve 

dolo na atuação dos representantes da empresa, os quais agiram com 

clareza, lealdade e boa fé,  demandaria o revolvimento do conjunto 

fático-probatório, o que é inviável na via recursal eleita tendo em vista 

a incidência da Súmula 7⁄STJ.

3.  Dos recursos especiais interpostos por Aberones Da Silva e 

por Ricardo Lima Espíndola

3.1. A Corte a quo com base nas circunstâncias fáticas presentes nos 

autos, a presença de dolo por parte dos ora Recorrentes, já que faziam 

parte da  Diretoria-Colegiada da CODEPLAN e, nessa qualidade, 

autorizou a celebração do  termo aditivo ao contrato administrativo 

eivado de nulidade.   Ao confi rmar a  sentença de primeiro grau, o 

acórdão entendeu, ainda, estarem presentes requisitos  necessários 

para a confi guração de conduta subsumível ao art. 11, inciso I, da 

Lei  8.429⁄1992.

3.2. Assim, mais uma vez, o reconhecimento, como pretendem 

os Recorrentes de que não houve dolo ao autorizar a celebração do 

aditivo contratual demandaria o  revolvimento do conjunto fático-

probatório, o que é inviável na via recursal eleita  tendo em vista a 

incidência da Súmula 7⁄STJ.

3.3. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial 

exige a observância  do contido nos arts. 541, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil⁄1973, e 255, § 1º, do RISTJ, sob pena de não 

conhecimento do recurso.

3.4 Na hipótese examinada, verifi ca-se que os recorrentes não 

atenderam aos  requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais e 

regimentais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo 

analítico a comprovar o dissídio pretoriano.

4. Do recurso especial interposto por Durval Barbosa Rodrigues

4.1. A delação premiada - espécie de colaboração premiada 

- é um mecanismo por  meio do qual o investigado ou acusado, ao 

colaborar com as autoridades apontando outras pessoas que também 

estão envolvidas na trama criminosa, obtém benefícios na fi xação da 

pena ou mesmo na execução penal.
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4.2. Embora o instituto tenha sido consolidado recentemente, com 

a promulgação da Lei 12.850⁄2013, é de ressaltar que o ordenamento 

jurídico já trazia previsões esparsas de colaboração premiada - gênero 

do qual a delação premiada é espécie - dentre as quais podemos citar 

os alegados arts. 13 a 15 da Lei 9.807⁄99, bem como o art. 35-B, da 

Lei 8.884⁄94 (vigente à época da interposição do recurso, revogado 

pelo art. 87, da Lei 12.529⁄2011 - atual Lei Antitruste).

4.3. Por meio de interpretação sistemática dos dispositivos 

citados, observo que os  mecanismos ali previstos são restritos às 

fi nalidades previstas nos respectivos diplomas normativos.

4.4. No caso da Lei 9.807⁄99 - que instituiu o Programa Federal 

de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas -, o benefício se 

restringe ao processo criminal e pressupõe que o Réu esteja sofrendo 

algum tipo de ameaça ou coerção em virtude de sua participação na 

conduta criminosa. 

4.5. Por sua vez, a Lei Antitruste, ao prever o acordo de 

leniência, restringe seus benefícios a eventuais penalidades impostas 

em decorrência da prática de crimes  contra a ordem econômica, 

“tipifi cados na Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais 

crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipifi cados 

na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipifi cados no 88 do Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”.

4.6. Os benefícios de colaboração premiada previstos na Lei 

9.807⁄99 - que instituiu o Programa Federal de Assistência a Vítimas 

e a Testemunhas Ameaçadas -, bem  como na Lei Antitruste, não 

são aplicáveis ao caso em concreto, em que a prática de  crimes 

contra a ordem econômica, nem estão demonstradas as hipóteses de 

proteção prevista na Lei 9.807⁄99.

4.7. Por fi m, é necessário consignar que a transação e o acordo 

são expressamente  vedados no âmbito da ação de improbidade 

administrativa (art. 17, § 1º, da Lei 8.429⁄1992), ainda que entenda 

oportuno o debate pelo Congresso Nacional sobre o referido dispositivo 

legal, a fi m de analisar sua atualidade, pertinência e compatibilidade 

com normas sancionatórias que preveem a possibilidade de acordo de 

não-persecução penal.
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4.8. Sobre o tema: AgInt no REsp 1654462⁄MT, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07⁄06⁄2018, DJe 14⁄06⁄2018; 

REsp 1217554⁄SP,  Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 15⁄08⁄2013, DJe 22⁄08⁄2013.

5. Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais interpostos 

por Call Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones da Silva e Ricardo 

Lima Espíndola, e nego provimento ao recurso especial interposto por 

Durval Barbosa Rodrigues.

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: 

“Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro 

Heraman Benjamin, a  Turma, por unanimidade, não conheceu dos recursos 

especiais interpostos por Call Tecnologia e Serviços Ltda. e por Aberones da 

Silva e Ricardo Lima Espíndola; negou provimento ao recurso  especial de 

Durval Barbosa Rodrigues, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.”

Os Srs. Ministros Assusete Magalhães e Og Fernandes votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão, nos termos 

do art 162 § 4º, do RISTJ.

Brasília (DF), 10 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe: 26.6.2020

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recursos especiais 

interpostos por Call Tecnologia e  Serviços Ltda, Durval Barbosa Rodrigues, 

Aberones da Silva e por Ricardo Lima Espíndola, todos contra acórdão prolatado 
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pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado 

(fl s. 1.275⁄1.276): 

Processual civil e civil. Apelação cível. Interposição de  dois recursos pela 

mesma parte. Preclusão consumativa.  Não conhecimento do segundo apelo. 

Inépcia da petição  inicial. Não individualização da conduta dos réus.  Preliminar 

rejeitada. Nulidade da sentença. Produção de  prova testemunhal. Cerceamento 

de defesa não  configurado. Ação civil pública. Improbidade  administrativa. 

Contrato de prestação de serviço de telemarketing. Cisão da empresa vencedora 

do certame.  Celebração de termo aditivo. Vedação editalícia e  contratual. Art. 

37, da Constituição Federal. Violação.  Improbidade administrativa confi gurada. 

Delação premiada. Instituto restrito à esfera penal. Art. 11, inciso I., e art. 12, inciso 

III, da Lei no 8.429⁄92. Proporcionalidade da sanção.

1. Não se conhece do segundo apelo interposto por Durval Barbosa 

Rodrigues, ainda que dentro do prazo remanescente, vez que, com a interposição 

do primeiro recurso opera-se a preclusão consumativa.

2. Não é inepta a petição inicial que descreve suficientemente a conduta 

imputada  a cada um dos réus da ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa.

3. A análise quanto à necessidade da prova se insere no âmbito 

da  discricionariedade conferida ao julgador. Assim, o Magistrado, ao considerar 

que  a prova requerida é impertinente, desnecessária ou protelatória, deve 

indeferi-la, sem que se confi gure cerceamento de defesa.

4. A sub-rogação do contrato de prestação de serviços de telemarketing 

por  empresa oriunda da cisão da empresa vencedora do certame, em que 

pese tal  procedimento estar expressamente vedado pelo edital que rege o 

procedimento  licitatório e pelas cláusulas do contrato objeto da sub-rogação, 

viola os princípios  da legalidade, isonomia e supremacia do interesse público, 

constituindo ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, inciso I, da 

Lei nº 8.429⁄92.

5. O instituto, da delação premiada não se aplica às ações por 

improbidade administrativa, vez que restrito à esfera penal.

6. Constatando-se o cumprimento do contrato de prestação de serviços 

de  telemarketing pela empresa beneficiada com o ato de improbidade, e a 

inexistência de prejuízo ao patrimônio público, impõe-se modular a sanção a ela 

imposta, de modo que a sua condenação fi que limitada à proibição de receber 

benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio  da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

três anos.
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7. Segundo recurso interposto por Durval Barbosa Rodrigues não 

conhecido.  Recurso da empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda. conhecido e 

parcialmente provido. Recurso dos demais réus conhecidos e improvidos. 

Nas razões do recurso especial, Call Tecnologia e Serviços Ltda  aponta, 

além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência dos arts. 11 da Lei 

8.429⁄92 e 78, VI, da Lei 8666⁄93, diante da inexistência de dolo na atuação dos 

representantes da empresa, os quais agiram com clareza, lealdade e boa fé, não 

havendo em se falar em improbidade administrativa, posto que a substituição 

contratual não se produziu em ofensa ao art. 78, VI, da  Lei 8.666⁄93 (fls. 

1.373⁄1.389).

O recorrente Aberones da Silva alega, além de divergência 

jurisprudencial,  violação dos artigos 11 da Lei 8429⁄92 e 78, VI, da Lei 

8666⁄93, sustentando, em síntese, que: a)  a previsão contida no art. 78, VI, 

da Lei nº 8.666⁄93, no tocante à ocorrência de fusão,  incorporação ou cisão, 

constitui faculdade da Administração e não conseqüência direta e  inexorável 

da reorganização empresarial, a impedir avaliação acerca do interesse público 

na adoção da medida extrema; b) não há falar em improbidade administrativa, 

eis que o ato praticado pelo recorrente se deu com boa-fé e sem o auferimento de 

qualquer vantagem de caráter pessoal, inexistindo elemento subjetivo essencial à 

sua caracterização (fl s. 1394⁄1.410).

No recurso especial interposto por Ricardo Lima Espíndola, o 

recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 10, 12, 

III, da Lei 8429⁄92, sob a  alegação de que restou evidenciado que não houve 

dolo e nem culpa por parte do agente público, o qual foi induzido a erro pelo 

parecer jurídico que acompanhava o contrato em tela e seu termo aditivo, de 

forma que não pode ser condenado por ato de improbidade administrativa. 

Assevera que no âmbito penal, os diretores da CODEPLAN foram absolvidos   

pois não existirem provas que teriam conhecimento ou ajustamento prévio do 

ilícito (fl s. 1.437⁄1.472). 

O recorrente Durval Barbosa Rodrigues aduz que houve violação ao art. 35-

B, da Lei 8.884⁄94, bem como aos arts. 13, 14 e 15 da Lei 9.807⁄99, sob o 

argumento de que deveria ter sido reconhecido o instituto da delação premiada 

no âmbito da ação de improbidade, com vistas à redução ou exclusão de algumas 

das sanções administrativas impostas Requer o provimento do recurso especial 

para conceder ao recorrente “perdão judicial, por analogia, ou, alternativamente, a 

atenuação das sanções impostas” (fl s. 1.373⁄1.389).;



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

288

Decisão de admissibilidade do recurso especial interposto por 

Durval Barbosa Rodrigues (fl s. 1.570⁄1.572) e de reatuação em recurso especial 

dos demais agravos (fl s. 1.699⁄1.701).

Nesta Corte Superior, o Ministério Público Federal opinou pelo não 

provimento dos recursos especiais (fl s. 1.713⁄1.728).

É o relatório.

VOTO 

O S r. Mini s t ro  Mauro  Campbe l l  Marques  (Re la tor ) : 

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.”

Antes de se adentrar à análise dos recursos especiais  sub examine, 

cumpre contextualizar a hipótese examinada, exclusivamente com as informações 

contidas no acórdão recorrido.

No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

ajuizou ação  civil por ato de improbidade administrativa em face dos ora 

recorrentes (e Outros),   em face das  apontadas ilicitudes praticadas no 

âmbito do contrato administrativo nº 02⁄2000, que promoveu  alteração 

subjetiva no ajuste administrativo fi rmado após a realização de licitação, na 

modalidade  concorrência, para a contratação de serviço de  telemarketing a ser 

prestado à Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN 

(entidade licitante).

Nos termos expostos pelo acórdão recorrido, a pessoa jurídica Manchester 

Serviços  Ltda. venceu a concorrência ao apresentar proposta no valor de R$ 

9.048.000,00, pelo período de  12 meses, prorrogável por igual e sucessivo 

período até o limite de 60 meses. O contrato administrativo foi celebrado em 

23⁄02⁄2000 (fl . 1.283).

No entanto, em 31⁄03⁄2002, dois anos após o ajuste, a vencedora 

promoveu sua cisão parcial e criou uma nova pessoa jurídica denominada Call 

Tecnologia e Serviços Ltda., cujo objeto social englobaria a prestação do serviço 
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de  telermaketing,  operação, gerenciamento e  solução completa de  call center, 

serviços de informática e desenvolvimento de software.

Em decorrência da referida operação societária, foi celebrado termo aditivo 

ao contrato administrativo, sendo autorizada a sub-rogação do contrato para a 

nova pessoa jurídica,  “com ofensa ao edital e ao contrato, tanto no que concerne à 

consequência jurídica neles previstas para o caso de cisão, quanto pelo fato de aceitarem 

empresa sem a qualifi cação  econômica exigida - requisito que já havia alijado do 

certame uma outra empresa” (fl . 1.284).

Por ocasião da sentença, os pedidos foram julgados procedentes para 

condenar os réus nos termos do artigo 12, III, da Lei 8.429⁄1992 (fl s. 799⁄811), o 

que foi mantido, por maioria, pela Corte de origem (fl s. 1.275⁄1.303).

A divergência no julgamento estabelecida entre o Desembargador Relator 

Fernando  Habibe e o Desembargador Revisor Arnoldo Camanho de Assis 

(Relator p⁄ acórdão) foi apenas  no tocante a parcial reforma dos limites da 

sanção imposta à empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda. O ilustre julgador 

revisor expressamente afi rmou que a  “partir das anotações que fi z, em  razão do 

minuscioso exame do caso concreto, cheguei em essência, às   mesmas conclusões  a 

que chegou o eminente Relator”  (fl . 1.293). A leitura do referido voto, permite 

afirmar que  houve a manutenção de todos os termos do voto do Relator 

Desembargador Fernando Habibe, que manteve a sentença e negou provimento 

aos recursos de apelação, e que a fundamentação desenvolvida pelo voto revisor 

foi estabelecida, apenas, em função do redução da penalidade imposta à empresa 

Call Tecnologia e Serviços Ltda. “para limitar sua condenação apenas à proibição 

de 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 três 

anos, fi cando expressamente excluída a condenação referente à proibição de contratar 

com Poder Público pelo prazo de três anos”  (fl . 1.301), mantendo a  sentença e 

negando provimento aos demais recursos.

Portanto, é importante esclarecer que o julgamento dos presentes recursos 

especiais exige a compreensão sistêmica do acórdão recorrido e particularidades 

do caso concreto. 

O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou (fls. 

1.282⁄1.289): 

“Os réus, pessoas naturais, integravam a diretoria colegiada  da Codeplan. O 

ato impugnado é o termo aditivo ao contrato nº 02⁄2000 (37-49) que promoveu 

alteração subjetiva no ajuste, substituindo a vencedora da licitação, Manchester 

Serviços LTDA, pela Call Tecnologia e Serviços LTDA (72).
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A CODEPLAN, cuja diretoria colegiada era composta pelos  réus pessoas 

naturais, objetivando a contratação de serviço de  telemarketing, iniciou 

procedimento licitatório, na modalidade de concorrência (17-31).

Do edital de concorrência constou, no item 5.2.9, a seguinte exigência quanto 

à qualifi cação econômico-fi nanceira das licitantes: 

“5.2.9. Prova de possuir patrimônio líquido igual ou superior  a R$ 

802.440,00 (Oitocentos e dois mil quatrocentos e  quarenta reais), 

equivalentes a 6% (seis por cento) do valor estimado para o contrato, até a 

data de abertura da presente licitação, devendo ser comprovado na forma 

da lei;” (19) 

Esse requisito motivou a inabilitação de uma das  concorrentes, conforme 

relatório de julgamento da fase de habilitação (33-4). Confi ra-se: 

“1. Inabilitar as empresas:.s Santa Helena  Urbanização e Obras Ltda. - o 

valor do patrimônio  líquido apresentado é menor do que o exigido no 

subitem 5.2.9 do edital, conforme análise fi nanceira realizada pelo Núcleo 

de Registro Contábeis - NUREC.” 

A proposta vencedora foi apresentada pela empresa  Manchester Serviços 

Ltda., no valor de R$ 9.048.000,00 pelo período de 12 meses, prorrogável por igual 

e sucessivo período até o limite de 60 meses (36-49).

O contrato administrativo foi celebrado em 23⁄02⁄2000.

Dois anos após o ajuste, em 31⁄03⁄2002, a empresa Manchester promoveu a sua 

cisão parcial, criando uma nova pessoa jurídica, a Call Tecnologia e Serviços Ltda., 

para prestação do serviço de telemarketing, operação, gerenciamento e solução 

completa de call center, serviços de informática e desenvolvimento de software.

Constata-se dos documentos relativos à cisão e contratos  sociais da 

Manchester e da Cal (50-66) que os sócios são comuns a ambas as empresas e que 

o patrimônio líquido desta última foi fi xado em R$ 323.000,00.

Em decorrência da cisão, a Manchester requereu à CODEPLAN a lavratura de 

termo aditivo ao contrato, para que a Cai  assumisse a prestação dos serviços 

(67-8), requerimento esse que confrontava as seguintes cláusulas do edital e do 

contrato, respectivamente:

“Constitui motivo para rescisão do contrato,  independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, as condições capituladas nos artigos 

77 a 80, inclusive, da Lei n.º 8.666⁄93” (item 12.7 - f1.25). 
“A rescisão imediata do Contrato terá lugar de pleno 

direito,  independentemente de interpelação judicial, quando 
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a  CONTRATADA, incorrer nos casos previstos nos Arts. 77, 78  e 79 da Lei 

8.666⁄93” (cláusula 14ª - f1. 48). 

Não obstante a clara e inequívoca consequência jurídica  expressamente 

prevista, no edital e no contrato, para o caso de cisão, a  diretoria colegiada da 

CODEPLAN (Durval Barbosa Rodrigues, Danton  Eifler Nogueira, Ricardo Lima 

Espindola e Aberones da Silva) autorizou  a celebração do termo aditivo com o 

seguinte teor: 
“Autor izar  a  ce lebração do Quar to  Termo Adit ivo  ao 

contrato  supramencionado entre a Companhia do Desenvolvimento 

do Planalto Central - CODEPLAN e a empresa Caí Tecnologia e Serviços Ltda, 

objetivando a substituição da contratada por sua sucessora Caíl Tecnologia 

e Serviços Ltda, sediada no  SAAN, Quadra 03, no 400, Brasília - DF, de 

C.N.P.J. no  05.003.257⁄0001-l, considerando cisão havida em sua  estrutura 

administrativa datada de 31⁄03⁄2002.  Permanecendo inalteradas e 

ratifi cadas as demais cláusulas do contrato original.” (70- 1) 

Esse o ato que motivou a demanda, por ter frustrado a licitude do procedimento 

licitatório ao promover a sub-rogação do contrato para  outra empresa, com 

ofensa ao edital e ao contrato, tanto no que concerne à  consequência jurídica 

neles previstas para o caso de cisão, quanto pela fato de aceitarem empresa sem 

a qualifi cação econômica exigida - requisito que já havia alijado do certame uma 

outra empresa.

A sentença guarda, a respeito, a seguinte fundamentação: 

“A conduta correta, no caso, seria a de extinguir a relação contratual.

A disposição do artigo 78, inciso VI, da Lei no 8.666⁄1993,  que diz 

respeito ao caráter personalíssimo do contrato  administrativo, é objeto 

de muita discussão jurisprudencial e  doutrinária, mas o entendimento 

que se mostra mais razoável é no  sentido de possibilitar a alteração 

subjetiva do contrato  administrativo, desde que haja Previsão 

expressa no edital e no  contrato, que a empresa nova cumpra os 

requisitos de habilitação  previstos na licitação e que sejam mantidas as 

condições estabelecidas no contrato original.

Porém, no caso sob exame, o edital e o contrato não  admitiram a 

hipótese de substituição da empresa contratada em decorrência da cisão, 

ao inverso disso, expressamente  determinaram a extinção do vinculo 

contratual se tal situação viesse a ocorrer Todos sabem que a vincula çáo ao 

instrumento convocatório é principio expressamente previsto no artigo 30 

da Lei n 8.666⁄1993, do qual em nenhum momento a Administração pode se 

desviar Conforme expressão consagrada por Helly Lopes Meirelles, o edital 

é lei interna da licitação, os seus termos vinculam tanto os licitantes como 
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a Administração (apud Carlos Pinto Coelho Mota, “Efi cácia nas Licitações e 

Contratos”, Ed. DeI Rey, Belo Horizonte:- 2005, p-.89).

Sobressai a ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia  e da 

supremacia do interesse público.

É que além da substituição da empresa contratada ter sido  vedada, 

a empresa resultante da cisão, que culminou assumindo a  execução 

do contrato administrativo, não atendia ao requisito de  habilitação 

referente ao patrimônio líquido estabelecido no item  5.2.9 do edital - f. 

19. Quando fi rmado o termo aditivo contratando  a quinta Ré, esta tinha 

patrimônio líquido de R$ 323.000,00  (trezentos e vinte e três mil reais), 

bastante inferior à quantia  exigida dos demais participantes da licitação, 

R$ 802.440,00 (oitocentos e dois mil, quatrocentos e quarenta reais). Aliás, 

uma das empresas participantes foi inabilitada por não atender tal requisito, 

como se verifi ca às fl s. 33⁄34.

Assim, percebe-se que ao autorizar a substituição da empresa contratada 

em desconformidade com a determinação do edital, os Réus* frustraram o 

caráter competitivo do certame, dispuseram do  interesse público e.- con 

feriram tratamento benéfi co a pessoa  determinada. Essa conclusão deve-

se ao fato de que uma empresa foi inabilitada por não atender o requisito 

especifi co do patrimônio  líquido mínimo. A quinta Ré teve uma chance 

que não foi dada àquela empresa, que, inabilitada, não teve oportunidade 

de ver  analisada a sua proposta. E a Administração Pública perdeu 

a oportunidade de obter proposta mais vantajosa que a executada pela Ré.

Note-se que a quinta Ré não teria sido habilitada, se tivesse concorrido 

em igualdade de condições com as demais empresas  participantes do 

procedimento licitatório.” (747-8) 

Assim, a condenação dos réus foi fundamentada no inciso 1, do art. 11 da Lei 

8.429⁄92, pela ofensa aos princípios da legalidade,  isonomia e supremacia do 

interesse público.

A má-fé é inequívoca. Está evidenciada, sem margem a sofi smas, no desrespeito 

a literal disposição do edital e do contrato, tanto no que concerne à consequência 

jurídica prevista para a cisão,  quanto na contratação de quem não atendia a 

qualifi cação econômica  exigida - requisito, insista-se, que já havia motivada a 

desqualifi cação  da proposta de uma das licitantes -, pouco importando que o 

seu patrimônio tenha sido incrementado dias após a sua contratação, vale dizer, 

quando já consumado o ilícito.

Tanto a diretoria da CODEPLAN como a Call tinham  conhecimento desse 

regramento, mesmo assim, simplesmente deram-lhe as costas e o ignoraram.

Assim, violaram o ordenamento de forma livre e consciente.
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A propósito, a confi guração da conduta tipifi cada no art. 11, da Lei 8.429⁄92, 

não exige o “dolo específi co”. Basta o genérico, consistente na vontade de praticar 

ato sabidamente incompatível com os princípios da Administração Pública.

(...)

Logo, é indubitável o dolo com que agiram todos os réus.

A propósito, quanto à Call, vale lembrar que o artigo 3º, da Lei 8.429⁄92, prevê 

a aplicação de suas disposições, “no que couber, àquele que, mesmo não sendo 

agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele 

se benefi cie sob qualquer forma direta ou indireta”.

(...)

A Call Tecnologia e Serviços Ltda. benefi ciou-se da  ilegalidade orquestrada 

com o claro objetivo de frustrar o procedimento  licitatório para a prestação de 

serviços regiamente remunerados, com insofi smável e vergonhoso favorecimento 

pessoal que, é óbvio, os réus, todos eles, sabiam ser ilegal.

A eventual eficiência do serviço que prestou não afasta,  obviamente, a 

responsabilidade de nenhum dos réus. Idem no que diz  respeito à ausência de 

prejuízo ao erário, pois mesmo sem ele  confi gura-se a ofensa aos princípios da 

Administração, de obediência obrigatória para todos.

Também não aproveita aos réus, sobretudo Ricardo Lima Espíndola, a tentativa 

de usar pareceres técnicos e jurídicos como trincheira. O edital e o contrato eram 

claríssimos a ponto dos seus termos não comportarem tergiversação. Para ambos, 

respaldados na lei, cisão era igual a rescisão e o serviço só podia ser adjudicado a 

quem atendesse, no momento da contratação, as exigências feitas.”

Do recurso especial interposto pela Call Tecnologia e Serviços Ltda.

Conforme relatado, a parte ora Recorrente aduziu a contrariedade aos 

artigos 11 da Lei 8.429⁄92 e 78, VI, da Lei 8.666⁄93, diante da inexistência de 

dolo na atuação dos  representantes da empresa, os quais agiram com clareza, 

lealdade e boa fé, não havendo em se  falar em improbidade administrativa, 

posto que a substituição contratual não se produziu em ofensa ao art. 78, VI, da 

Lei 8.666⁄93.

Nesse ponto, o acórdão recorrido se manifestou nos seguintes termos 

(fl s. 1.286⁄1.289):

“A má-fé é inequívoca. Está evidenciada, sem margem a sofismas,  no 

desrespeito a literal disposição do edital e do contrato, tanto no que  concerne 

à consequência jurídica prevista para a cisão, quanto na  contratação de quem 

não atendia a qualificação econômica exigida -  requisito, insista-se, que já 
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havia motivada a desqualifi cação da proposta  de uma das licitantes -, pouco 

importando que o seu patrimônio tenha  sido incrementado dias após a sua 

contratação, vale dizer, quando já consumado o ilícito.

Tanto a diretoria da CODEPLAN como a Call tinham conhecimento  desse 

regramento, mesmo assim, simplesmente deram-lhe as costas e o ignoraram.

Assim, violaram o ordenamento de forma livre e consciente.

A propósito, a confi guração da conduta tipifi cada no art. 11, da Lei 8.429⁄92, 

não exige o ‘dolo específi co. Basta o genérico, consistente na vontade de praticar 

ato sabidamente incompatível com os princípios da Administração Pública.

[...]

A Call Tecnologia e Serviços Ltda., benefi ciou-se da ilegalidade  orquestrada 

com o claro objetivo de frustrar o procedimento licitatório  para a prestação de 

serviços regiamente remunerados, com insofi smável e vergonhoso favorecimento 

pessoal que é, óbvio, os réus, todos eles, sabiam ser ilegal.

A eventual eficiência do serviço que prestou não afasta,  obviamente, a 

responsabilidade de nenhum dos réus. Idem no que diz  respeito à ausência de 

prejuízo ao erário, pois mesmo sem ele  confi gura-se a ofensa aos princípios da 

Administração, de obediência obrigatória para todos.”

Conforme verifi cado, no excerto acima transcrito, foi afi rmada, com base 

nas  circunstâncias fáticas presentes nos autos, a presença de dolo por parte 

da Recorrente, já que  tinha “conhecimento desse regramento, mesmo assim, 

simplesmente deram-lhe as costas e o  ignoraram”.   Ao confi rmar a sentença 

de primeiro grau, o acórdão entendeu, ainda, estarem  presentes requisitos 

necessários para a confi guração de conduta subsumível ao art. 11, inciso I, da 

Lei n.º 8.429, que assim dispõe: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os  princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, 

e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto, na regra de competência;

Assim,   o reconhecimento, como pretende a parte Recorrente, de não 

houve dolo na  atuação dos representantes da empresa, os quais agiram com 

clareza, lealdade e boa fé,  demandaria o revolvimento do conjunto fático-

probatório, o que é inviável na via recursal eleita tendo em vista a incidência da 

Súmula 7⁄STJ.
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Nesse sentido, a orientação desta Corte Supeior: 

Processual civil. Administrativo. Efeito suspensivo.  Inadequação da via 

eleita. Limites da ação.  Interpretação lógico-sistemática da inicial.    Precedentes. 

Inobservância. Súmula 7⁄STJ. Improbidade  administrativa. Art. 11 da LIA. Dolo 

genérico. Liberalidade do réu. Súmula 7⁄STJ. Sanção. Modifi cação. Inviabilidade.

1. Não é cabível apreciação de pedido suspensivo ao recurso especial no 

corpo do próprio recurso, uma vez que a via adequada para fazê-lo é a medida 

cautelar.

2. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o pedido deve 

ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição.

3. A inicial, ajuizada pela municipalidade e posteriormente titularizada 

pelo  Parquet, aponta a ocorrência de diversas irregularidades em licitações, 

fazendo expressa enumeração dos diversos contratos ilícitos.

4. Elencados os processos suspeitos de irregularidade, requereu-se ao juízo 

a  análise pormenorizada de cada um, de modo a reconhecer a configuração 

de atos  de improbidade em decorrência dos atos ilícitos perpetrados pelo 

então prefeito,  ora recorrente, o que efetivamente ocorreu. Neste diapasão, o 

acolhimento da  tese de violação aos arts. 264, 303 e 460 do CPC demandaria 

incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante 

o óbice da Súmula 7⁄STJ.

5. O Tribunal de origem reconheceu a efetivação de atos de 

improbidade administrativa em decorrência do extenso acervo fático-probatório 

dos autos,  com a constatação de uma sistemática que burlava o procedimento 

licitatório legalmente instituído.

Portanto, deliberadamente, frustrou-se a licitude do processo licitatório diante 

da  não observância das regras legais e morais que lhe são ínsitas (art. 10, VIII, 

c⁄c art. 11, caput, da Lei n. 8.429⁄92).

6. Consoante entendimento desta Corte, “o elemento subjetivo, necessário 

à  configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 

11 da  Lei 8.429⁄1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra 

os  princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de 

dolo  específico” (REsp 951.389⁄SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 4⁄5⁄2011).

7. O reconhecimento do dolo em frustrar a legalidade do processo 

licitatório decorreu da análise dos autos, o que torna o especial via inadequada 

à modifi cação do julgado. Incidência da Súmula 7⁄STJ.

8. No mesmo óbice incorre a pretensão de alterar as sanções aplicadas 

-  suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de três anos; condenação 

no  pagamento de multa civil, no valor de cinco vezes o valor da última 
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remuneração  percebida na função de Prefeito Municipal na gestão 1997⁄2000; 

e proibição de  contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou  creditícios, direta ou indiretamente, por três anos -, sendo 

viável a modifi cação tão somente quando ultrapassar a barreira da razoabilidade, 

o que não se dessume dos autos.

Recurso especial improvido.

(REsp 1391789⁄PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

14⁄10⁄2014, DJe 24⁄10⁄2014)

Assim, não conheço o recurso especial interposto pela Call Tecnologia e 

Serviços Ltda.

Dos recursos especiais interpostos por Aberones da Silva e por  Ricardo Lima 

Espíndola

Nos termos que foi relatado, o Recorrente Aberones da Silva aduz violação 

dos artigos 11 da Lei 8429⁄92 e 78, VI, da Lei 8666⁄93, sustentando, em síntese, 

que: a) a previsão contida no  art. 78, VI, da Lei nº 8.666⁄93, no tocante à 

ocorrência de fusão, incorporação ou cisão, constitui faculdade da Administração 

e não conseqüência direta e inexorável da reorganização empresarial, a impedir 

avaliação acerca do interesse público na adoção da medida extrema; b) não há 

falar em improbidade administrativa, eis que o ato praticado pelo recorrente se 

deu com boa-fé e sem o auferimento de qualquer vantagem de caráter pessoal, 

inexistindo elemento subjetivo essencial à sua caracterização.

Por sua vez, Ricardo Lima Espíndola sustenta ofensa aos arts. 10, 12, III, 

da Lei 8429⁄92, sob a alegação de que: a) restou evidenciado que não houve dolo 

e nem culpa por parte do agente público, o qual foi induzido a erro pelo parecer 

jurídico que acompanhava o contrato em tela e seu termo aditivo, de forma que 

não pode ser condenado por ato de improbidade administrativa.

O acórdão recorrido assim se manifestou sobre os Recorrentes (fls. 

1.283⁄1.284): 

Não obstante a clara e inequívoca consequência jurídica expressamente 

prevista,  no edital e no contrato, para o caso de cisão, a diretoria colegiada da 

CODEPLAN  (Durval Barbosa, Danton Eifl er Nogueira, Ricardo Lima Espíndola e 

Aberones da Silva) autorizou a celebração do termo aditivo com o seguinte teor: 
Autorizar a celebração do Quarto Termo Aditivo ao contrato 

supramencionado  entre a Companhia do Desenvolvimento do Planalto 

Central - CODEPLAN  e a  empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda., objetivando 
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a substituição da contratada por sua sucessora Call Tecnologia e Serviços Ltda., 

sediada no SAAN, Quadra 03, nº 400 - Brasília - DF, de CNPJ nº 05.003.257⁄0001-

10, considerando  cisão havida em sua estrutura administrativa datada de 

31⁄03⁄2002.  Permanecendo inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do 

contrato original. 
Esse o ato que motivou a demanda, por ter frustrado a licitude do 

procedimento  licitatório ao promover a sub-rogação do contrato para 

outra empresa, com  ofensa ao edital e ao contrato, tanto no que concerne à 

conseqüência jurídica neles previstas para o caso de cisão, quanto pelo fato de 

aceitarem empresa sem a qualifi cação econômica exigida - requisito que já havia 

alijado do certame uma outra empresa

Em relação aos pareceres jurídicos apresentados, o acórdão recorrido 

consignou:

Também não aproveita aos réus, sobretudo Ricardo Lima Espíndola, 

a tentativa  de usar pareceres técnicos e jurídicos como trincheira. O edital e 

o contrato eram  claríssimos a ponto dos seus termos não comportarem 

tergiversação. Para ambos, respaldados pela lei, cisão era igual rescisão e o serviço 

só podia ser  adjudicado a quem atendesse, no momento da contratação, as 

exigências feitas (fl . 1.289).

Conforme verifi cado, no excerto acima transcrito, foi afi rmada, com base 

nas circunstâncias fáticas presentes nos autos, a presença de dolo por parte dos 

ora Recorrentes, já que faziam parte da Diretoria-Colegiada da CODEPLAN 

e, nessa qualidade, autorizou a  celebração do termo aditivo ao contrato 

administrativo eivado de nulidade.  Ao confi rmar a sentença de primeiro grau, 

o acórdão entendeu, ainda, estarem presentes requisitos necessários  para a 

confi guração de conduta subsumível ao art. 11, inciso I, da Lei n.º 8.429.

Assim, mais uma vez, o reconhecimento, como pretendem os Recorrentes 

de que não  houve dolo ao autorizar a celebração do aditivo contratual 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na 

via recursal eleita tendo em vista a incidência da Súmula 7⁄STJ.

Por fi m, a interposição do recurso especial pela alínea  c  do permissivo 

constitucional também exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 

541, parágrafo único, do CPC⁄1973, e 255, § 1º, do RISTJ.

Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado 

em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto 

dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada 
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do acórdão paradigma, ou, em sua falta,  da declaração pelo advogado 

da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial,  autorizado 

ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo 

analítico,  com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda 

a divergência, além da  demonstração das circunstâncias que identifi cam ou 

assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição 

da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma.

Na hipótese examinada, verifica-se que os recorrentes limitaram-se a 

transcrever a  ementa e trechos dos julgados paradigmas, não atendendo aos 

requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais e regimentais supramencionados, 

restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, 

bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.  

Além disso, deixaram de particularizar o dispositivo legal supostamente violado 

pelo acórdão a quo, indispensável para a demonstração da divergência, razão pela 

qual incide o óbice previsto na Súmula 284⁄STF.

Portanto, os recursos especiais interpostos pela alínea c do inciso III do art. 

105 da Constituição Federal não merecem ser conhecidos.

Nesse sentido, os seguintes julgados: 

Agravo regimental em agravo. Recurso especial. Alínea “c”.  Dissídio 

jurisprudencial. Falta cotejo analítico. Decisão pela inadmissibilidade do recurso 

mantida. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea “c” 

do  permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias 

que  identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo 

dos  fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim 

de  demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 

do RISTJ).

2. O recurso revela-se manifestamente inadmissível e procrastinatório, 

devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.

3. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.

(AgRg no AREsp 733.241⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,  Quarta Turma, 

julgado em 20⁄08⁄2015, DJe 28⁄08⁄2015)

Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais interpostos por Aberones 

da Silva e por Ricardo Lima Espíndola.
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Do recurso especial interposto por Durval Barbosa Rodrigues

Conforme relatado, o ora Recorrente aduz que houve violação ao art. 35-

B, da Lei nº 8.884⁄94, bem como aos arts. 13, 14 e 15 da Lei nº 9.807⁄99, sob o 

argumento de que deveria ter sido reconhecido o instituto da delação premiada 

no âmbito da ação de improbidade, com vistas à redução ou exclusão de algumas 

das sanções administrativas impostas.

A Corte a quo, ao analisar a questão, consignou (fl s. 1.289⁄1.292):

 “Quanto ao benefício almejado por Durval Barbosa  Rodrigues - delação 

premiada ou acordo de leniência -, não é possível concedê-lo.

A lei de improbidade, que é especial, não prevê o benefício da  delação 

premiada, instituto aplicável no âmbito do processo penal, ao passo que o acordo 

de leniência tem lugar perante o CADE, por força de lei também especial. - Nesse 

ponto, valho-me do parecer da eminente  Procuradora de Justiça Suzana de 

Toledo Barros que, a meu ver de modo  irretocável, justifi cou a impossibilidade 

de aplicação daqueles institutos aos casos de improbidade administrativa (1162-

1165): 

‘Por fim, ressalta-se que esta Procuradora de Justiça, data  vênia ao 

entendimento esposado pela Promotoria de Justiça, tem  posicionamento 

contrário no que se refere à possibilidade de  aplicação do instituto da 

“contribuição premiada” ao réu Durval Barbosa, conforme requerido em seu 

apelo e expressamente assentido em sede de contrarrazões.

A chamada delação premiada é instituto próprio da seara  criminal, 

previsto no art 13 a 15 da Lei 9.807⁄99. Portanto, sua  função precípua 

é amenizar a aplicação de pena privativa de  liberdade ao colaborador, 

conforme tendência do direito penal  moderno, que, cada vez mais, tem 

reconhecido os prejuízos e a  eficácia limitada desta espécie de pena, 

criando meios  alternativos para evitá-lo ou mitigá-lo sempre que outra 

postura se mostrar razoável.

A improbidade administrativa, por seu turno, é infração cível,  que 

prevê penalidades civis diferenciadas, as quais se ligam,  especialmente, á 

reparação do patrimônio e ao afastamento do agente, reconhecidamente 

ímprobo, do serviço público, o qual,  por razões óbvias, exige elevado 

padrão ético dos administradores.

Uma refl exão critica sobre as hipóteses de improbidade administrativa 

é o bastante para se concluir que o ressarcimento  ao erário, a proibição 

de contratar, a proibição da continuidade  do exercício do cargo público, 

a suspensão dos- direitos políticos  e o pagamento de multa não se com 
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prazem com o perdão judicial.  No máximo poderia haver diminuição ou 

inaplicação de multa.

Com efeito, na esfera criminal, a mens legis do instituto da  delação 

premiada é a de que haja uma troca: a delação - para  descobrimento 

da verdade - pela manutenção da liberdade do  delator. No caso da 

improbidade, a moeda de troca não pode ser  oferecida, pois importaria 

na disposição dos mecanismos de proteção do patrimônio público moral e 

material e esvaziamento por completo da ação.

Sob outro aspecto, é de se observar que há identidade na  infração 

criminal e na de improbidade administrativa no que se refere ao dever de 

reparar o dano.

Todavia, neste aspecto, mesmo na órbita criminal, a delação  premiada 

não afasta tal responsabilidade do infrator Pelo contrário, é condição para 

a aplicação do benefício que haja a  recuperação do produto do crime, o 

que quer dizer que, em se tratando de corrupção ou outros crimes contra a 

administração, o dinheiro público desviado deve ser devolvido.

O fato é que deveres de natureza civil, mesmo decorrentes de infrações 

penais, não se amoldam à redução de pena pela contribuição premiada.

Confrontando estas realidades, e suas peculiaridades, não há  como 

se negar distinção entre as hipóteses de infrações, de modo que , não se 

tratando de situações análogas, inaplicável o instituto criminal na seara da 

improbidade administrativa.

Mesmo para aqueles que entendam viável e profícuo que haja  a 

‘contribuição premiada no âmbito da improbidade  administrativa, é 

inegável a necessidade de intervenção legislativa nesse sentido.

Do contrário, o Ministério Público, que deve agir como  defensor da 

lei, estará desbordando de suas funções de fi scal  para criá-la, pois a tese 

defendida em sede de contrarrazões não  está adstrita ao mero campo 

da interpretação, ainda que  analógica, mas veicula verdadeira inovação 

jurídica em situação diferenciada, substituindo-se ao legislador.

A propósito, tal argumento afasta, outrossim, a suposta  aplicação 

analógica do ‘acordo de leniência’, previsto no art.  35-B, da Lei 8.884194. 

Se o legislador, diante da especifica  configuração das infrações contra 

a ordem econômica, instituiu  formalmente benefício, sem estendê-lo a 

outras espécies de  infrações que tutelam valores distintos, não há que se 

cogitar de aplicação analógica ou extensiva.

A visão simplista de que ‘se no processo criminal -mais  gravoso - o 

benefício é aplicável, com mais razão -o deve ser no cível - menos gravoso’, 

não sobrevive à refl exão mais atenta sobre  a ‘contribuição premiada’, que 
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conduz à conclusão de que sua razão de ser se liga justamente ao rigor da 

pena privativa de  liberdade, de modo que não há ensejo à sua aplicação 

analógica no âmbito da improbidade administrativa.’”

Inicialmente, cumpre destacar que a delação premiada - espécie de 

colaboração premiada - é um mecanismo por meio do qual o investigado ou 

acusado, ao colaborar com as autoridades apontando outras pessoas que também 

estão envolvidas na trama criminosa, obtém benefícios na fi xação da pena ou 

mesmo na execução penal.

Embora o instituto tenha sido consolidado recentemente, com a 

promulgação da Lei nº 12.850⁄2013, é de ressaltar que o ordenamento jurídico 

já trazia previsões esparsas de colaboração premiada - gênero do qual a delação 

premiada é espécie - dentre as quais podemos citar os alegados arts. 13 a 15 da 

Lei nº 9.807⁄99, bem como o art. 35-B, da Lei nº 8.884⁄94 (vigente à época da 

interposição do recurso, revogado pelo art. 87, da Lei n 12.529⁄2011 - atual Lei 

Antitruste).

Para melhor compreensão, transcrevo os mencionados dispositivos da Lei 

n.º 9.807⁄99:

Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o 

perdão judicial e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo 

primário,  tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o 

processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:

I - a identifi cação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa;

II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;

III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a 

personalidade  do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e 

repercussão social do fato criminoso.

 Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com 

a  investigação policial e o processo criminal na identifi cação dos demais co-

autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação 

total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida 

de um a dois terços.

Art. 15. Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora 

dela,  medidas especiais de segurança e proteção a sua integridade física, 

considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva.
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§ 1o  Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de 

fl agrante  delito, o colaborador será custodiado em dependência separada dos 

demais presos.

§ 2o  Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em 

favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8o desta Lei.

 § 3o  No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz 

criminal  determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do 

colaborador em relação aos demais apenados.

E, ainda, da atual Lei Antitruste:

 Art. 87 - Lei 12.529⁄2011 - Nos crimes contra a ordem econômica, 

tipifi cados na  Lei no  8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais crimes 

diretamente  relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipifi cados no 88 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, a celebração de acordo de leniência, 

nos termos desta  Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional 

e impede o  oferecimento da denúncia com relação ao agente benefi ciário da 

leniência.

Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-

se  automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste 

artigo.

Por meio de interpretação sistemática dos dispositivos acima transcritos, 

observo que os mecanismos ali previstos são restritos às fi nalidades previstas nos 

respectivos diplomas normativos.

No caso da Lei 9.807⁄99 - que instituiu o Programa Federal de Assistência 

a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas -, o benefício se restringe ao processo 

criminal e pressupõe que o  Réu esteja sofrendo algum tipo de ameaça ou 

coerção em virtude de sua participação na conduta  criminosa.   Por sua vez, 

a Lei Antitruste, ao prever o acordo de leniência, restringe seus  benefícios a 

eventuais penalidades impostas em decorrência da prática de crimes contra a 

ordem econômica, “tipifi cados na Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos 

demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipifi cados na 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipifi cados no 88 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”.

Assim, considerando que o alcance limitado dos referidos dispositivos, 

entendo que não  são aplicáveis ao caso em concreto, tendo em vista que, na 
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presente demanda, não se discute a prática de crimes contra a ordem econômica, 

nem está demonstrada a hipótese prevista na Lei 9.807⁄99.

Por fi m, é necessário consignar que a transação e o acordo são expressamente 

vedados no âmbito da ação de improbidade administrativa (art. 17, § 1º, da Lei 

8.429⁄1992), ainda que  entenda oportuno o debate pelo Congresso Nacional 

sobre o referido dispositivo legal, a fi m de analisar sua atualidade, pertinência 

e compatibilidade com normas sancionatórias que preevêm  possibilidade de 

acordo de não-persecução penal.

Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior: 

Administrativo. Improbidade administrativa. Agravo  interno no recurso 

especial. Suspensão do feito para que sejam buscados meios de compensação da 

conduta ímproba, à luz da Lei 13.655⁄2018.

Impossibilidade. Prevalência da regra especial contida no art. 17, § 1º, da LIA. 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Aumento de despesas com pessoal. Ato ímprobo 

caracterizado. Súmula 7⁄STJ. Dissídio jurisprudencial não comprovado.

1. Prevalece em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo 

o  qual, diante de um eventual conflito aparente entre normas, a lei especial 

deverá prevalecer em relação à norma geral.

Precedentes: AgRg no REsp 1.359.182⁄RJ, Rel. Ministro Humberto  Martins, 

Segunda Turma, DJe 10⁄06⁄2013; AgRg no Ag 1.327.071⁄SP, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08⁄04⁄2011.

2. Conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso 

Nacional nº  27, de 30⁄05⁄2016, publicado no DOU de 31⁄05⁄2016, a MP 703, 

de 18⁄12⁄2015,  publicada no DOU de 21⁄12⁄2015, teve seu prazo de vigência 

encerrado no dia 29⁄05⁄2016, o que importou no restabelecimento da vigência do 

art. 17, § 1º, da Lei 8.429⁄1992, que veda a transação, acordo ou conciliação nas 

ações de improbidade administrativa.

3. É inviável o acolhimento do pedido de suspensão do processo, a fi m de 

que sejam buscados os meios de compensação da conduta ímproba praticada, à 

luz da Lei 13.655⁄2018, uma vez que deve prevalecer a regra especial contida no 

art. 17, § 1º, da Lei 8.429⁄1992.

4. Na forma da jurisprudência do STJ, “tratando-se de ação de 

improbidade  administrativa, cujo interesse público tutelado é de natureza 

indisponível, o acordo entre a municipalidade (autor) e os particulares (réus) não 

tem o condão de  conduzir à extinção do feito, porque aplicável as disposições 

da Lei 8.429⁄1992,  normal especial que veda expressamente a possibilidade de 

transação, acordo ou  conciliação nos processos que tramitam sob a sua égide 
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(art. 17, § 1º, da LIA)”  (REsp 1.217.554⁄SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 22⁄08⁄2013).

5. Tendo o Tribunal de origem fi rmado a compreensão no sentido de que 

as  nomeações efetuadas pelo ora agravante acarretaram indevido aumento 

de  despesa com pessoal, sem planejamento orçamentário e fi nanceiro - sendo 

certo  que tal conduta tinha por fi nalidade última prejudicar a gestão de seu 

sucessor, causando-lhe desgaste político, o que caracteriza desvio de fi nalidade, 

eis que sua  atuação não visava atender o interesse público, mas interesses 

pessoais -, a  revisão de tais conclusões demandaria novo exame do acervo 

fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, 

conforme o óbice previsto na Súmula 7⁄STJ.

6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos 

art. 1.029. § 1º , do CPC⁄15 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte agravante 

apontou como paradigma julgado que não guarda similitude fática com a matéria 

ora apreciada.

7. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1654462⁄MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado 

em 07⁄06⁄2018, DJe 14⁄06⁄2018) 

Processual civil e administrativo. Ação de ressarcimento de danos. Improbidade 

administrativa. Acordo entre as partes. Vedação. Art. 17, § 1º, da Lei 8.429⁄1992. 

Microssistema  de tutela coletiva. Aplicação subsidiária do Código de  Processo 

Civil. Inviabilidade de extinção com base no art. 267, VIII, do CPC. Nomenclatura 

da ação. Fundamentação.

1. Tratando-se de ação de improbidade administrativa, cujo interesse 

público  tutelado é de natureza indisponível, o acordo entre a municipalidade 

(autor) e os  particulares (réus) não tem o condão de conduzir à extinção do 

feito, porque  aplicável as disposições da Lei 8.429⁄1992, normal especial que 

veda  expressamente a possibilidade de transação, acordo ou conciliação nos 

processos que tramitam sob a sua égide (art. 17, § 1º, da LIA).

2. O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária 

à  Lei de Improbidade Administrativa. Microssistema de tutela coletiva. 

Precedente do STJ.

3. Não é a nomenclatura utilizada na exordial que define a natureza da 

demanda, que é irrelevante, mas sim o exame da causa de pedir e do pedido.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1217554⁄SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,  julgado em 

15⁄08⁄2013, DJe 22⁄08⁄2013)
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Conclusão

Ante o exposto, não conheço dos recursos especiais interpostos por Call 

Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones da Silva e Ricardo Lima Espíndola, e 

nego provimento ao recurso especial interposto por Durval Barbosa Rodrigues.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Improbidade administrativa.

Colaboração premiada. Celebração. Impossibilidade.  Voto 

acompanhando o eminente relator.

1. Conforme apontado pelo Relator, “o Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios ajuizou ação civil por ato de improbidade 

administrativa em face dos ora recorrentes (e Outros),   em face das 

apontadas ilicitudes praticadas no âmbito do contrato administrativo 

nº 02⁄2000, que promoveu alteração subjetiva no ajuste administrativo 

fi rmado após a realização de licitação, na modalidade  concorrência, 

para a contratação de serviço de  telemarketing  a ser prestado 

à Companhia de Planejamento do Distrito Federal –  CODEPLAN 

(entidade licitante)”.

2. Não tenho reparo quanto ao destino dado pelo Relator aos 

Recursos Especiais  de Call Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones 

da Silva e Ricardo Lima Espíndola, de forma que deles também não 

conheço.

3. Quanto ao Recurso Especial de Durval Barbosa Rodrigues, 

o debate é  concernente à possibilidade de estender os benefícios 

da colaboração premiada  no âmbito sancionatório da improbidade 

administrativa.

4. Em brilhante voto, o Relator fez um apanhado da legislação 

envolvendo o  instituto da colaboração premiada e concluiu ser 

impossível celebrar o citado benefício legal no âmbito da improbidade 

administrativa, invocando, entre outros argumentos, a expressa vedação 

legal prevista no art. 17, § 1º, da LIA.  Concordo com tal posição.

5. Pelo exposto,  acompanho o Relator, Ministro Mauro 

Cambpell  Marques, não conhecendo dos Recursos Especiais interpostos 
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por Call  Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones da Silva e Ricardo 

Lima  Espíndola, e nego provimento ao Recurso Especial de Durval 

Barbosa Rodrigues.

 
O Sr. Ministro Herman Benjamin:  Trata-se de três  Recursos Especiais 

propostos no âmbito de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa 

pelos fatos assim sintetizados pelo Relator, Ministro Mauro Campbell Marques: 

1. Contextualização

1.1. No caso concreto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa em face dos  ora 

recorrentes (e Outros),  em face das apontadas ilicitudes praticadas no âmbito do 

contrato administrativo nº 02⁄2000, que promoveu alteração subjetiva no 

ajuste  administrativo firmado após a realização de licitação, na modalidade 

concorrência,  para a contratação de serviço de  telemarketing  a ser prestado à 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN (entidade licitante).

1.2. Nos termos expostos pelo acórdão recorrido, a pessoa jurídica Manchester 

Serviços Ltda. venceu a concorrência ao apresentar proposta no  valor de R$ 

9.048.000,00, pelo período de 12 meses, prorrogável por igual e sucessivo período 

até o limite de 60 meses. O contrato administrativo foi celebrado em 23⁄02⁄2000 

(fl . 1.283).

1.3. No entanto, em 31⁄03⁄2002, dois anos após o ajuste, a  vencedora 

promoveu sua cisão parcial e criou uma nova pessoa jurídica  denominada Call 

Tecnologia e Serviços Ltda., cujo objeto social englobaria a prestação do serviço 

de  telermaketing,  operação, gerenciamento e solução  completa de  call center, 

serviços de informática e desenvolvimento de software.

1.4. Em decorrência da referida operação societária, foi celebrado  termo 

aditivo ao contrato administrativo, sendo autorizada a sub-rogação do contrato 

para a nova pessoa jurídica, “com ofensa ao edital e ao contrato, tanto  no que 

concerne à consequência jurídica neles previstas para o caso de  cisão, quanto pelo 

fato de aceitarem empresa sem a qualifi cação econômica exigida - requisito que já 

havia alijado do certame uma outra empresa” (fl . 1.284). 

Não tenho reparos quanto ao destino dado pelo eminente Relator aos 

Recursos Especiais de Call Tecnologia e Serviços Ltda., Aberones da Silva e 

Ricardo Lima Espíndola, de forma que deles também não conheço.

Quanto ao Recurso Especial de Durval Barbosa Rodrigues, o debate 

é concernente à possibilidade de estender os benefícios da colaboração premiada 

no âmbito sancionatório da improbidade administrativa.
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Em brilhante voto, o eminente Relator fez um apanhado da 

legislação  envolvendo o instituto da colaboração premiada e concluiu 

ser impossível celebrar o citado  benefício legal no âmbito da improbidade 

administrativa, invocando, entre outros argumentos, a  expressa vedação legal 

prevista no art. 17, § 1º, da LIA. Posição com a qual estou de acordo.

 Pelo exposto,  acompanho o Relator, Ministro Mauro Cambpell Marques,  e 

não conheço dos Recursos Especiais interpostos por Call Tecnologia e Serviços Ltda. 

e por Aberones da Silva e Ricardo Lima Espíndola, e nego provimento ao Recurso 

Especial de Durval Barbosa Rodrigues.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.849.072 - SP (2019⁄0343656-6) 

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: ISS Servisystem do Brasil Ltda

Advogados: Márcio Pestana  - SP103297

Maria Clara da Silveira Villasbôas Arruda  - SP182081A

Paulo Friedrich Wilhelm Lowenthal  - SP235104

Recorrido: Fazenda Nacional

EMENTA 

Processual civil e tributário. Extinção dos embargos à execução 

fi scal em virtude de adesão ao regime de quitação instituído pela Lei 

11.941⁄2009. Indeferimento,  ante a ausência de preenchimento dos 

requisitos formais. Conversão do depósito judicial em renda da União, 

pelo valor integral. Inaplicabilidade do art. 10 da Lei 11.941⁄2009.

1. A irresignação da empresa tem por objeto acórdão que 

determinou a  conversão, em renda da União, do valor integral do 

depósito judicial realizado nos autos.
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2. A recorrente pretende o levantamento, em seu favor, da parcela 

referente aos benefícios instituídos pela Lei 11.941⁄2009 para a opção 

pelo pagamento à vista ou parcelado com descontos.

3. A situação dos autos, registrada no acórdão hostilizado, é a 

seguinte: a empresa requereu a homologação da desistência da ação, 

com renúncia ao direito sobre o qual esta se funda, em cumprimento 

à Lei 11.941⁄2009, para fazer jus à quitação do débito nesta última 

estabelecida (à vista ou parcelada, mas em  qualquer hipótese com 

descontos nos encargos do débito).

4. O Tribunal de origem homologou a desistência, nos exatos 

termos requeridos  pela empresa, e julgou extintos os Embargos à 

Execução Fiscal. Ocorre que, por ocasião da conversão, em renda da 

União, do depósito judicial efetivado nos  autos, constatou o órgão 

julgador o surgimento de  nova  controvérsia entre as  partes, pois 

sobreveio a notícia de que não foi convalidada a adesão da devedora 

ao regime estabelecido na Lei 11.941⁄2009 – daí o motivo pelo qual a 

Fazenda Nacional requereu a conversão integral do valor depositado, 

ao passo que a empresa pleiteou o levantamento da parcela relativa aos 

descontos concedidos pela citada lei.

5. O Tribunal de origem consignou que, embora o ente público 

não tenha demonstrado o requisito formal não atendido pela empresa, 

é fato incontroverso que a adesão ao sistema de quitação previsto na 

Lei 11.941⁄2009 não foi concretizada, motivo pelo qual determinou 

a conversão do depósito judicial, pelo  seu valor integral, em renda 

da União (fls. 352-353, e-STJ, destaquei em negrito):  “Muito 

embora a União Federal não tenha esclarecido quais requisitos 

formais não foram cumpridos pelo embargante, o fato superveniente 

é incontroverso, ou seja, o pedido de adesão aos benefícios da Lei 

nº 11.941⁄09 não foi validado, razão pela qual o depósito efetuado 

nos autos da execução fi scal deve ser convertido integralmente em 

renda da União Federal”.

6. Segundo o art. 10 da Lei 11.941⁄2009, “Os depósitos existentes 

vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos desta 

Lei serão  automaticamente convertidos em renda da União, após 

aplicação das reduções para pagamento a vista ou parcelamento.”  
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7. Essa norma, de fato, não se emprega no caso concreto, 

pois pressupõe obviamente a “aplicação das reduções para pagamento 

a vista ou parcelamento” no contexto das adesões efetivadas.

8. A pretensão recursal veiculada pela empresa é manifestamente 

improcedente, pois a concessão dos benefícios da Lei 11.941⁄2009 não 

depende exclusivamente da intenção do contribuinte de a eles aderir. 

É necessário que tal adesão tenha sido convalidada pelo Fisco.

9. Diga-se de passagem que não se está aqui a definir – é 

importante deixar claro  isso – que a rejeição ao pedido de adesão, 

em razão da ausência do  preenchimento dos requisitos formais, é 

correta. Pelo contrário, o acórdão deixou  claro que os fundamentos 

que levaram ao indeferimento de sua adesão não foram esclarecidos 

pela Fazenda Nacional, mas são irrelevantes no momento.  Não 

houve, portanto, valoração desse tema, que efetivamente é estranho 

ao conteúdo da lide. Não obstante, conforme acima mencionado, essa 

é uma questão nova (a legalidade ou não do ato que indeferiu a adesão 

aos benefícios da Lei 11.941⁄2009), dissociada da controvérsia objeto 

de análise (destinação do depósito  judicial em razão da desistência 

da ação) e, portanto, dá origem a outro confl ito de interesses entre 

as partes, o qual poderá, se for da vontade da empresa, ser  alvo de 

discussão nas vias processuais adequadas.

10. Recurso Especial não 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:  “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos 

do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques,  Assusete Magalhães e Francisco Falcão votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Paulo Friedrich Wilhelm Lowenthal, pela parte  Recorrente: ISS 

Servisystem do Brasil Ltda”

Brasília, 10 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe: 25.6.2020  
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial interposto 

com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da República contra 

acórdão assim ementado: 

Tributário. Processual civil. Embargos à  execução fiscal. Lei nº 11.941⁄09. 

Renúncia ao direito sobre  o qual se funda a ação. Extinção dos embargos 

com mérito. Art. 269, V, CPC. Valores depositados em juízo. Pedido de adesão aos 

benefícios da Lei nº 11.941⁄09 não validado. Conversão em renda da integralidade 

do depósito.

A recorrente alega violação do art. 10 da Lei 11.941⁄2009. Afirma 

existir dissídio jurisprudencial.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator):  Os autos  foram recebidos 

neste Gabinete em 2 de dezembro de 2019.    

A irresignação da empresa tem por objeto acórdão que determinou 

a conversão, em renda da União, do valor integral do depósito judicial realizado 

nos autos.

A recorrente pretende o levantamento, em seu favor, da parcela referente 

aos benefícios instituídos pela Lei 11.941⁄2009 para a opção pelo pagamento à 

vista ou parcelado com descontos.

A situação dos autos, registrada no acórdão hostilizado, é a seguinte: a 

empresa  requereu a homologação da desistência da ação, com renúncia ao 

direito sobre o qual esta se  funda, em cumprimento à Lei 11.941⁄2009, para 

fazer jus à quitação do débito nesta última estabelecida (à vista ou parcelada, 

mas em qualquer hipótese com descontos nos encargos do débito).

O Tribunal de origem homologou a desistência, nos exatos termos 

requeridos pela empresa, e julgou extintos os Embargos à Execução Fiscal. Ocorre 

que, por ocasião da conversão, em renda da União, do depósito judicial efetivado 

nos autos, constatou o órgão julgador o surgimento de nova controvérsia entre 

as partes, pois sobreveio a notícia de que não foi convalidada a adesão da devedora 
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ao regime estabelecido na Lei 11.941⁄2009  – daí o motivo pelo qual a Fazenda 

Nacional requereu a conversão integral do valor  depositado, ao passo que a 

empresa pleiteou o levantamento da parcela relativa aos descontos concedidos 

pela citada lei.

O Tribunal de origem consignou que, embora o ente público não 

tenha  demonstrado o requisito formal não atendido pela empresa, era fato 

incontroverso que a adesão ao sistema de quitação previsto na Lei 11.941⁄2009 

não foi concretizada, motivo pelo  qual a autoridade judicial determinou a 

conversão do depósito judicial, pelo seu valor integral, em renda da União (fl s. 

352-353, e-STJ, destaquei em negrito): 

Muito embora a União Federal não tenha esclarecido quais requisitos formais 

não foram cumpridos pelo embargante, o fato superveniente é incontroverso, 

ou seja, o pedido de adesão aos benefícios da Lei nº  11.941⁄09 não foi 

validado, razão pela qual o depósito efetuado nos autos da execução fi scal 

deve ser convertido integralmente em renda da União Federal.

Prescreve o art. 10 da Lei 11.941⁄2009: 

Art. 10.   Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem  pagos ou 

parcelados nos termos desta Lei serão automaticamente convertidos em  renda 

da União, após aplicação das reduções para pagamento a vista ou parcelamento.  

Essa norma, de fato, não se emprega no caso concreto, 

pois pressupõe obviamente a “aplicação das reduções para pagamento a vista ou 

parcelamento” no contexto das adesões efetivadas.

A pretensão recursal veiculada pela empresa é manifestamente 

improcedente, pois a concessão dos benefícios da Lei 11.941⁄2009 não depende 

exclusivamente da manifestação de vontade do contribuinte de a eles aderir. É 

necessário que tal adesão tenha sido convalidada pelo Fisco.

Não se está aqui a examinar – é importante deixar claro isso – se a 

rejeição ao  pedido de adesão, em razão da ausência do preenchimento dos 

requisitos formais, é correta  ou não. Pelo contrário, o acórdão deixou claro 

que os fundamentos que levaram ao  indeferimento de sua adesão não foram 

esclarecidos pela Fazenda Nacional, mas são irrelevantes no momento.

Não obstante, conforme acima mencionado, essa é uma questão nova 

(a  legalidade ou não do ato que indeferiu a adesão aos benefícios da Lei 

11.941⁄2009),  dissociada da controvérsia objeto de análise (destinação do 
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depósito judicial em razão da  desistência da ação) e, portanto, dá origem a 

outro confl ito de interesses entre as partes, o qual poderá, se for da vontade da 

empresa, ser alvo de discussão nas vias processuais adequadas.

Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Especial.

Inexistindo arbitramento de honorários advocatícios nas instâncias de 

origem, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.



Segunda Seção





CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 162.769 - SP (2018⁄0330658-8) 

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Suscitante: Santana S⁄A Drogaria Farmácias - em recuperação judicial

Advogados: Antônio Roberto Prates Maia  - BA004266

     Bruno de Almeida Maia  - BA018921

     Fernanda Ferreira Pinto  - BA049428

Suscitado: Juízo de Direito da 2a Vara de Falências e  Recuperações 

    Judiciais do Foro Central de São Paulo - SP

Suscitado: Juízo da 21a Vara do Trabalho de Salvador - BA

Interes.: Hernandes Santos Barbosa

Advogados: Humberto de Almeida Torreão Neto  - BA031286

     Augusto Cézar Gomes de Almeida Maciel  - BA026691

EMENTA 

Conflito de competência - Juízo do trabalho e juízo da 

recuperação  judicial - Depósitos recursais - art. 899 da CLT com a 

redação da Lei  13.467⁄2017 - Pressuposto de admissibilidade dos 

recursos - Pedido  de recuperação -   Destinação - Competência do 

juízo da recuperação.

1. No âmbito da Justiça do Trabalho, o depósito previsto no § 1º 

do artigo 899 da CLT é pressuposto de admissibilidade dos recursos 

interpostos contra as sentenças em que  houver condenação em 

pecúnia, tendo duas fi nalidades: garantir a execução e evitar recursos 

protelatórios.

2. Concedida a recuperação judicial à empresa reclamada no 

curso da demanda, o  crédito é novado e se submete aos efeitos da 

recuperação, por expressa disposição  dos arts. 49 e 59 da Lei n. 

11.101⁄2005.

3. É da competência do juízo da recuperação a execução de 

créditos líquidos apurados  em outros órgãos judiciais, inclusive a 

destinação dos depósitos recursais feitos no  âmbito do processo do 

trabalho.
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4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo onde 

se processa a recuperação judicial. 

ACÓRDÃO 

A Segunda Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do conflito 

de competência e declarou competente o Juízo onde se processa a recuperação 

judicial, o suscitado, Juízo de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações do 

Foro Central de São Paulo-SP, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Os Srs. Ministros Ricardo  Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e 

Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília (DF), 24 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe: 30.6.2020  

RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de confl ito de competência 

suscitado por Santana S⁄A Drogarias Farmácias - em recuperação  judicial, 

com pedido de liminar, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara de Falências 

e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo⁄SP e do Juízo da 21ª 

Vara do Trabalho de Salvador⁄BA.

Afi rma ter sido deferido, em 11.1.2018, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara 

de  Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo⁄SP, seu 

pedido de recuperação judicial.

Aduz que, não obstante ter sido determinada a suspensão de todas 

as  execuções em face da suscitante, o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de 

Salvador⁄BA autorizou o levantamento dos valores relativos ao depósito recursal, 

ao fundamento de que não integram o patrimônio da recuperanda, uma vez que 

“realizado bem antes do deferimento da recuperação judicial para possibilitar a 

interposição de recursos”, o que não poderia ter sido feito em razão de os valores 

pertencerem à empresa em recuperação e, portanto, competir somente ao Juízo 
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de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de 

São Paulo⁄SP decidir acerca do destino deles.

A liminar foi deferida às fls. 113⁄117 e as informações do Juízo 

da  recuperação judicial prestadas às fl s. 128⁄129, sendo que o Juízo da 21ª 

Vara do Trabalho de Salvador, apesar de reiteradamente ofi ciado para prestar 

informações, quedou-se silente.

O Ministério Público Federal opinou pela declaração da competência 

do Juízo da recuperação judicial (fl s. 138⁄141).

É o relatório.  

VOTO 

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Cinge-se a controvérsia 

em se determinar a competência para decidir acerca da destinação 

dos  depósitos recursais efetuados por empresas demandadas na Justiça do 

Trabalho anteriormente ao pedido de recuperação judicial.

A jurisprudência sobre a questão foi balizada pelo julgamento do 

CC 32.836⁄MG, efetuado por esta Segunda Seção ainda na vigência do Decreto-

Lei n. 7.661⁄45, ocasião em que fi cou decidido, por maioria de votos, em aceso 

debate, pela  competência do Juízo Falimentar após o decreto de quebra da 

empresa reclamada. Eis a sua ementa: 

Confl ito de competência. Falência. Processo trabalhista. Depósito  recursal. 

Levantamento.

1. Compete ao Juízo Falimentar decidir pedido de levantamento de depósito 

recursal efetuado pela falida, empregadora, nos autos de  processo trabalhista. 

Irrelevante o fato do depósito ter sido  efetuado antes da quebra. Decisão por 

maioria.

2. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

(CC 32.836⁄MG, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Rel. p⁄  Acórdão Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito,  Segunda Seção, julgado em 28.11.2001, DJ 

31.3.2003). 

O voto que prevaleceu na ocasião, proferido pelo saudoso Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, se fundamentou no entendimento da Corte  tendente 

“a atribuir ao Juízo da Falência, já decretada a quebra e arrecadados os bens da 

falida, a competência para a execução do crédito trabalhista”.
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Ainda nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

Confl ito de competência - Justiça trabalhista e juízo  falimentar - Execução 

de crédito trabalhista - Depósito recursal - Levantamento - Possível prejuízo aos 

demais credores habilitados - Confl ito de competência conhecido para declarar a 

competência do r. Juízo universal da falência.

1. A decretação da falência carreia ao juízo universal da falência a competência 

para distribuir o patrimônio da massa falida aos  credores conforme as regras 

concursais da lei falimentar, inclusive,  decidir acerca do destino dos depósitos 

recursais feitos no curso  da reclamação trabalhista, ainda que anteriores à 

decretação da falência.

2. Por essa razão, após a quebra, é inviável o prosseguimento de  atos de 

expropriação patrimonial em reclamações trabalhistas  movidas contra a falida 

perante a Justiça do Trabalho.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo  falimentar. 

(CC 101.477⁄SP, Relator Ministro Massami Uyeda,  Segunda Seção, julgado em 

9.12.2009). 

Agravo regimental. Conflito de competência.  Reclamação trabalhista. 

Depósitos recursais anteriores à quebra.

- É do juízo falimentar a competência para decidir sobre o destino dos depósitos 

recursais  feitos no curso de reclamação trabalhista movida contra a falida, ainda 

que anteriores à decretação da falência.

(AgRg no CC n. 87.194⁄SP, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda 

Seção, julgado em 26⁄9⁄2007, DJ 4⁄10⁄2007).

  Após a edição da Lei n. 11.101⁄2005, as decisões proferidas no 

âmbito da  Segunda Seção passaram a estender esse entendimento aos casos 

envolvendo empresas em recuperação judicial. Como exemplo: 

Agravo interno no confl ito de competência. Recuperação judicial x execuções 

individuais. Lei  11.101⁄05. Interpretação sistemático-teleológica dos  seus 

dispositivos. Crédito trabalhista constituído após o deferimento da recuperação. 

Liquidação e habilitação do crédito. Natureza extraconcursal. Deliberação acerca de 

valores retidos a título de depósito recursal em reclamação trabalhista. Competência 

do juízo da recuperação judicial.

Precedentes. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno a que se nega 

provimento.

(AgInt no CC 152.280⁄GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso  Sanseverino, Segunda 

Seção, julgado em 08⁄08⁄2018, DJe 14⁄08⁄2018)
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  Como cediço, o parágrafo 1º do artigo 899 da Consolidação das Leis 

do  Trabalho condiciona a admissão dos recursos interpostos nas demandas 

trabalhistas a depósito prévio da quantia da condenação, até um valor máximo. In 

verbis: 

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão  efeito 

meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a 

execução provisória até a penhora.

§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, 

nos dissídios individuais, só será admitido  o recurso inclusive o extraordinário, 

mediante prévio depósito da  respectiva importância. Transitada em julgado a 

decisão recorrida,  ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de 

depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.         

§ 2º. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o  depósito 

corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de 

Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região. 

O artigo 40 da Lei n. 8.177⁄91, com a redação dada pela Lei n. 

8.542⁄92, estabelece limites gradativos aos depósitos, devendo ser complementado 

o valor a cada recurso interposto no decorrer do processo (ordinário, de revista, 

embargos  infringentes e extraordinário), inclusive na execução, enquanto não 

alcançado o valor da condenação.

Assim, à medida que a parte recorre, desafiando as confirmações 

do  provimento jurisdicional pelas instâncias superiores, deve depositar 

gradativamente o valor da condenação, dentro dos limites previstos.

No âmbito da Justiça do Trabalho, o depósito é pressuposto 

de  admissibilidade dos recursos interpostos contra as sentenças em que 

houver  condenação em pecúnia, tendo duas fi nalidades: garantir a execução e 

evitar recursos protelatórios.

A doutrina reconhece a natureza jurídica de garantia dos 

valores depositados. Leia-se: 

A sua natureza é de garantia da futura execução, e não de taxa judiciária. Logo, 

diferencia-se das custas e dos emolumentos. Tanto é assim que, a expedição 

de Mandado de Citação, Penhora  e Avaliação em fase defi nitiva ou provisória 

de execução deverá  levar em conta a dedução dos valores já depositados nos 

autos, em especial o depósito recursal. Por outro lado, com o trânsito em julgado 

da decisão que absolver o demandado da condenação,  deve-se autorizar o 
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levantamento do valor depositado e seus acréscimos (Instrução Normativa 3⁄1993 

do TST, item II, g, h)

Nesse sentido, a Instrução Normativa 3 do TST, item I, ressalta que o depósito 

recursal não tem natureza jurídica de taxa de recurso, “mas de garantia do juízo 

recursal, que pressupõe decisão  condenatória ou executória de obrigação 

de pagamento em  pecúnia, com valor líquido ou arbitrado” (Curso de 

Direito Processual do Trabalho ⁄ Garcia, Gustavo Filipe Barbosa - 3ª ed. rev. atual. e 

ampl. - Rio de janeiro: Forense, 2014, pág. 566).

  O TST já decidiu também que o depósito previsto no § 1º do artigo 

899 da CLT tem natureza jurídica de garantia da execução do julgado (AIRR 

1000429-  85.2015.5.02.0472, TST, Terceira Turma, Rel. Ministro Alberto 

Bresciani, julgado em 10.10.2018).

Ainda nesse sentido: 

A simples realização do depósito recursal não exime o devedor 

de  complementar a atualização monetária, nos moldes da Lei nº  8.177⁄91, 

uma vez que o referido depósito não tem por fi nalidade a  efetiva quitação do 

crédito trabalhista, mas, tão somente, a garantia  do juízo. O pagamento ao 

credor (reclamante) só se considerará  realizado quando o dinheiro for a ele 

disponibilizado, razão pela  qual correrá até esta data a atualização do crédito 

a cargo do  devedor.” (RR - 838-52.2010.5.03.0011, Relator Ministro: Renato  de 

Lacerda Paiva, 2ª Turma, DEJT 15.4.2014) 

A Súmula n. 128 do TST traz outros esclarecimentos sobre os 

depósitos recursais: 

Depósito Recursal

I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal,  integralmente, em 

relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da 

condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso.

II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer 

de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF⁄1988. Havendo, porém, 

elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo.

III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o  depósito 

recursal efetuado por uma delas aproveita as demais,  quando a empresa que 

efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide.

A partir da edição da Lei n. 13.467⁄2017 (Reforma Trabalhista), o § 4º 

do artigo 899 da CLT passou a determinar que “o depósito recursal será feito 
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em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”, 

deixando de ser feito em conta vinculada ao FGTS| em nome do trabalhador.

Assim, uma vez realizado o depósito, os valores aportados ficam 

à  disposição do Juízo Laboral, sujeitos a levantamento imediato, por mero 

despacho, logo após o trânsito em julgado, em favor da parte vencedora, segundo 

a previsão do § 1º do art. 899 da CLT.

Ocorre que, nos casos em que é concedida a recuperação judicial à empresa 

reclamada no curso da demanda, ocorre a novação dos créditos anteriores 

ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, por expressa 

disposição do art. 59 da Lei n. 11.101⁄2005.

O art. 49 da Lei 11.101⁄2005 complementa que “estão sujeitos à recuperação 

judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

O crédito buscado na demanda trabalhista em trâmite na data do pedido se 

submete, portanto, aos efeitos da recuperação, devendo ser pago nos termos 

do  plano aprovado, em isonomia de condições com os demais credores da 

mesma classe.

Tendo em vista sua natureza de garantia e não de pagamento 

antecipado, fi ca claro que não é possível a autorização, pelo Juízo do Trabalho, 

de levantamento dos valores depositados por empresa em recuperação judicial, 

na forma do § 1º do art. 899 da CLT.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “após 

o  deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação 

judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados 

com  reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda” (AgInt 

nos EDcl no CC 160.280⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda 

Seção, DJe 6.5.2019).

Isso porque a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração 

do respectivo crédito, devendo, após sua liquidação, ser habilitado no Quadro-

Geral de Credores, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei n. 11.101⁄2005, sendo 

vedada a prática de  atos que comprometam o patrimônio da empresa em 

recuperação.

É da competência do juízo universal a decisão sobre a satisfação 

de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, sob pena de prejuízo 

aos demais credores e à viabilidade do plano de recuperação.
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Anoto, de outro lado, que a Lei n. 13.467⁄2017 recentemente incluiu os 

§§ 10 e 11 no art. 899 da CLT, que preveem a isenção do depósito prévio às 

empresas em recuperação judicial e a possibilidade de sua substituição por fi ança 

bancária ou seguro garantia judicial.

A exigência do depósito recursal pelas empresas em recuperação judicial foi 

afastada, justamente, para se harmonizar à atual legislação, que prioriza 

a  preservação da fonte produtiva, direcionando seus ativos à manutenção da 

própria atividade empresarial.

A alteração legislativa superou o questionamento sobre se o 

benefício previsto na Lei n. 11.101⁄2005 abrange ou não a isenção das empresas 

em recuperação judicial do recolhimento do depósito recursal.

Consigno, quanto ao ponto, que o art. 20 da Instrução Normativa 

n.  41⁄2018⁄TST defi niu que “as disposições contidas nos §§ 4º, 9º, 10 e 11 

do artigo 899  da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467⁄2017, serão 

observadas para os  recursos interpostos contra as decisões proferidas a partir 

de 11 de novembro de 2017”, de forma que a controvérsia posta no presente 

confl ito é residual.

Nesse cenário, em interpretação sistemática, concluo que deve ser declarada 

a competência do Juízo da Recuperação para decidir sobre a destinação 

dos depósitos recursais.

Em face do exposto, conheço do conflito para declarar competente 

o  Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de 

São Paulo⁄SP para decidir sobre o destino do depósito recursal e execução dos 

valores devidos ao reclamante.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.841.960 - SP (2018⁄0285577-2) 

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Relator para acórdão: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: JMV Locação, Comércio e Engenharia Ltda - EPP
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Advogados: Raquel Degnes de Deus  - SP214612

     Sara Capucho Tonon e outro(s) - SP270748

Recorrido: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda - em recuperação judicial

Advogado: Marcelo França de Siqueira e Silva  - SP090400

EMENTA 

Direito  empresarial. Recuperação judicial.  Honorários  advocatícios 

sucumbenciais. Sentença posterior ao pedido recuperacional. Natureza 

extraconcursal. Não sujeição ao plano de recuperação e a seus efeitos.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado 

com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de 

seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101⁄2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 

1255986⁄PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, 

na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifi ca 

o nascedouro do  direito à percepção dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou 

os  honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido 

de  recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, 

nascerá  com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 

49, caput da Lei  11.101⁄05, sujeitam-se ao plano de soerguimento 

os créditos existentes  na data do pedido de recuperação judicial, 

ainda que não vencidos, e não  os posteriores. Por outro lado, se a 

sentença que arbitrou os honorários  advocatícios for anterior ao 

pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como 

concursal, devendo ser habilitado e pago  nos termos do plano de 

recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fi xou os honorários advocatícios 

foi  prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por 

conseguinte,  em  se tratando de crédito constituído posteriormente 

ao pleito recuperacional,  tal verba não deverá se submeter aos seus 

efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo 

universal.

5. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, após o voto da Sra. Ministra Relatora 

negando  provimento ao recurso especial e o voto divergente do Sr. Ministro 

Luis Felipe Salomão, por  maioria, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, que lavrará o acórdão.

Votaram com o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi (Relatora), Raul Araújo, Paulo 

de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Sustentou oralmente a Dra. Raquel Degnes de Deus, advogada em 

causa própria, recorrente. 

Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator p⁄ Acórdão

DJe: 13.4.2020  

RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por JMV Locação, Comércio e Engenharia Ltda, fundamentado nas alíneas “a” e “c” 

do permissivo constitucional

Ação: execução de título extrajudicial (duplicatas), movida pela recorrente 

em face de Rontan Eletro Metalúrgica Ltda - em recuperação judicial.

Decisão:  determinou a suspensão do processo executivo em razão 

do deferimento da recuperação judicial da recorrida.

Acórdão:  deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela 

recorrente, “para reconhecer a competência do Juízo da recuperação para exame 

do pedido de levantamento da penhora, ausente a expropriação e, neste ponto, 

conceder a tutela recursal  para determinar a restituição à recuperanda do 

valor penhorado pelo credor concursal JMV, nos autos de execução individual 

proposta, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado” 

(e-STJ fl . 4247).
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Recurso especial: alega, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 

49 e 59 da Lei 11.101⁄05 e 827, § 2º, do CPC⁄15. Argumenta que os honorários 

advocatícios sucumbenciais decorrentes de condenação havida após o pedido de 

recuperação judicial da devedora não se submetem aos efeitos do processo de 

soerguimento, constituindo direito do credor prosseguir com a ação executiva.

Juízo de admissibilidade:  o Tribunal de origem negou seguimento à 

irresignação,  tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi 

convertido em recurso especial.

Afetação:  na sessão realizada no dia 3⁄12⁄2019, a Terceira Turma decidiu, 

à unanimidade, afetar o presente julgamento à apreciação da Segunda Seção.

É o relatório.

VOTO-VENCEDOR 

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1.  Cuida-se de recurso especial 

fundado no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, interposto 

contra acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

assim ementado:

Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Suspensão com base 

no artigo 6º da Lei nº 11.101⁄2005 - Cabimento - Pressuposto para ajuizamento de 

execução que exige o fundamento em título de obrigação líquida, certa e exigível 

(art. 783 do CPC) - Sujeição do crédito  nesses termos ao plano de recuperação 

judicial, ante a constituição do crédito que se deu, nesses termos, anteriormente 

a tal pedido (art. 49, Lei  nº 11.101⁄05), inobstante o trânsito em julgado dos 

embargos à execução  ter ocorrido apenas posteriormente, os quais foram 

julgados improcedentes - Honorários da sucumbência - Princípio da causalidade 

e da isonomia - Honorários que indissociavelmente estão vinculados à demanda 

que lhes  deu origem e que, para fins de recuperação judicial, sujeitam-se à 

mesma condição a que se subordinam os créditos de origem trabalhista no plano 

de recuperação - Decisão mantida - Recurso não provido. 

Nas razões do recurso especial, além de dissídio jurisprudencial, a 

parte recorrente sustenta violação aos arts. 49 e 59 da Lei 11.101⁄2005 e § 2º do 

art. 827, CPC.

Aduz que os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes 

de  condenação havida após o pedido de recuperação judicial da devedora, 
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oriundo de improcedência de embargos à execução, não se submetem aos efeitos 

do processo de recuperacional.

Sustenta que constitui direito do credor prosseguir com a ação executiva, 

por  se tratar de crédito extraconcursal, devendo ser remetido ao juízo da 

recuperação apenas a prática de atos constritivos.

Contrarrazões às fl s. 4310-4326.

O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fl s. 4355-

4357), ascendendo a esta Corte Superior pelo provimento do agravo (fl s. 4360-

4370).

Em decisão de fl . 4398, a eminente Ministra Nancy Andrighi converteu 

o agravo em recurso especial e, posteriormente, afetou a análise do recurso para 

Segunda Seção desta Corte Superior (fl . 4405).

Em seu voto, a eminente Relatora, defendeu que “os honorários 

advocatícios  cobrados na presente execução não consubstanciam crédito 

existente na data da  protocolização do pedido de recuperação judicial (visto 

que nasceram da sentença prolatada posteriormente a ele), o que os excluiria, na 

hipótese de examiná-los unicamente sob este enfoque, de seus efeitos”.

Por ostentarem caráter alimentar, semelhante aos créditos trabalhistas, 

e  natureza concursal, devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial. 

Conclusão em  sentido diverso, no sentido de “classificar os honorários 

advocatícios como importância de  caráter extraconcursal no processo de 

soerguimento resultaria em indevida chancela de uma  desigual e indesejável 

situação fática: por um lado, admitir-se-ia a submissão de créditos trabalhistas 

aos efeitos da recuperação judicial - ainda que esses fossem reconhecidos 

em  juízo posteriormente ao seu processamento -, mas, por outro lado, não se 

admitiria a  sujeição a esses mesmos efeitos de valores que ostentam idêntica 

natureza jurídica”.

É o relatório, em acréscimo à exposição já apresentada.

2.  A controvérsia dos autos está em defi nir se os créditos decorrentes 

de  honorários sucumbenciais, oriundos da improcedência de embargos 

à execução opostos  pela recorrida, anteriormente ao pedido de recuperação 

judicial, mas cuja condenação e  trânsito em julgado da sentença se deram 

posteriormente ao pleito recuperacional, devem se submeter ou não ao plano de 

soerguimento.
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Pela riqueza de detalhes e assertividade, vale colacionar um breve histórico 

da  controvérsia contido no voto da eminente Ministra Nancy Andrighi,  in 

verbis:

Colhe-se de pesquisa realizada junto ao sistema informatizado de jurisprudência 

desta Corte que, a partir do ano de 2013, os seguintes  posicionamentos foram 

externados acerca da matéria:

Na oportunidade do julgamento do REsp 1.377.764⁄MS (DJe 29⁄8⁄2013), 

a  Terceira Turma decidiu que, por ostentar natureza alimentar, os 

honorários advocatícios sucumbenciais - ainda que constituídos posteriormente 

ao  pedido de recuperação judicial do devedor - devem ser tratados da 

mesma  forma que os créditos trabalhistas, isto é, sujeitando-se aos efeitos 

do processo de soerguimento.

A Quarta Turma, porém, ao apreciar a questão, manifestou entendimento no 

sentido da não sujeição de tais créditos aos efeitos do processo de soerguimento, 

incumbindo ao juízo da recuperação, apenas, exercer o  controle dos atos 

expropriatórios na execução particular, a fim de impedir a  excussão de bem 

essencial à atividade da recuperanda (REsp 1.298.670⁄MS, DJe 26⁄6⁄2015).

No âmbito da Terceira Turma, a conclusão no sentido da sujeição ao 

plano  recuperacional da verba em questão foi mantida quando da apreciação 

do recurso especial 1.443.750⁄RS (DJe 6⁄12⁄2016).

Aproximadamente um ano depois, a Segunda Seção, ao examinar o Aglnt no 

CC 151.639⁄SP (DJe 6⁄11⁄2017), decidiu no mesmo sentido da posição  adotada 

pela Quarta Turma. Constou do acórdão que, não obstante o  aludido crédito 

não poder integrar o plano (pois constituído posteriormente  ao pedido de 

recuperação judicial), deve ser obstada a expropriação de  bens essenciais à 

atividade empresarial.

Seguiu-se, todavia, no âmbito da Terceira Turma, o julgamento do 

REsp 1.649.774⁄SP (DJe 15⁄2⁄2019), em que se decidiu, novamente, que, “em razão 

da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que  ostenta o 

caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com os  créditos trabalhistas, 

a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fi xados em lei em face 

de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação 

judicial”.

Quando da apreciação do Aglnt no AREsp 1.381.009⁄MS (DJe 24⁄5⁄2019), outra 

vez mais a Terceira Turma confirmou a sujeição do crédito decorrente  de 

honorários aos efeitos do processo recuperacional, reafi rmando que “deve ser 

dispensado tratamento isonômico a verbas que ostentam a  mesma afi nidade 

ontológica, sendo possível o pedido de habilitação de  crédito dos honorários 

advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial”.
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Contudo, verifi ca-se que, em 26⁄8⁄2019, a mesma Terceira Turma decidiu  em 

sentido diverso ao que vinha decidindo, reconhecendo, de um lado, 

a  impossibilidade de tais créditos integrarem o plano e, de outro, vedando 

a expropriação de bens essenciais à atividade da empresa (Aglnt nos EDcl no REsp 

1.649.186⁄RS, DJe 30⁄8⁄2019). 

Como se verifica do histórico colacionado, a Terceira Turma 

possui  entendimento vacilante sobre o tema, inicialmente equiparando os 

honorários sucumbenciais  surgidos posteriormente à sentença, em desfavor 

da empresa recuperanda, a créditos trabalhistas e submetendo-o aos efeitos da 

recuperação judicial.

De outro parte, a Quarta Turma, bem como a Segunda Seção desta 

Corte Superior possuem entendimento predominante no sentido de reconhecer 

que os honorários  sucumbenciais surgidos posteriormente ao pleito de 

recuperação judicial da empresa devedora não se sujeitam aos efeitos do processo 

de soerguimento – são créditos  extraconcursais–, incumbindo ao juízo da 

recuperação exercer o controle dos atos expropriatórios na execução particular, 

entendimento, aliás, que foi adotado pela Terceira  Turma em seu julgamento 

mais recente sobre a questão (Aglnt nos EDcl no REsp  1.649.186⁄RS, DJe 

30⁄8⁄2019), o qual entendo que deva prevalecer.

3.  Como sabido, nas linhas do magistério de Chiovenda, o direito 

aos honorários nasce com a decisão do juiz, condenando a parte sucumbente 

a pagá-los. Tal direito dependeria da sucumbência, a fortiori porque o trabalho 

desempenhado pelo  advogado, no decorrer do processo, não originaria um 

direito, mas sim uma situação jurídica apta a formar, futuramente, um direito. 

Dessa forma,  a sentença não reconheceria ao  causídico direito preexistente, e sim 

direito que surge com a decisão judicial. (CHIOVENDA, Giuseppe. La condanna 

nelle spese giudiziali.  2ª ed. Roma: Foro, 1935, p. 177;  e  Principii di diritto 

processuale civile. Napoli: Jovene, 1980, p. 74).

De fato, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986⁄PR 

em decisão unânime, concluiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, 

na competência  originária dos tribunais) é o ato processual que qualifi ca o 

nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Confi ra-se:

Embargos de divergência em agravo em recurso especial.  Processo 

civil. Honorários advocatícios de sucumbência.  Direito intertemporal: art. 20 

do CPC⁄1973 vs. Art. 85 do  CPC⁄2015. Natureza jurídica híbrida, processual e 
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material.  Marco temporal para a incidência do CPC⁄2015. Prolação da  sentença. 

Preservação do direito adquirido processual.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar 

os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não  surpresa, as 

normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas 

pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência  originária dos 

tribunais), como ato processual que qualifi ca o nascedouro do direito à percepção dos 

honorários advocatícios,  deve ser considerada o marco temporal para a aplicação 

das regras fi xadas pelo CPC⁄2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos  honorários 

sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC⁄1973, serão aplicadas essas 

regras até o trânsito em julgado.  Por outro lado, nos casos de sentença proferida a 

partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários 

sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância 

com o  CPC⁄1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem 

ter  reformado a sentença já sob a égide do CPC⁄2015, incidem, quanto 

aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp 1255986⁄PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte  Especial, julgado 

em 20⁄03⁄2019, DJe 06⁄05⁄2019) 

Nesse sentido, é remansoso o entendimento desta Corte Superior que 

os honorários advocatícios sucumbenciais possuem como nascedouro a decisão 

judicial que os constitui (sentença ou ato judicial equivalente), distribuindo os 

ônus sucumbenciais. Vejamos:

Homologação de sentença estrangeira contestada.  Sentença arbitral. 

Limites subjetivos. Efetivo exercício do  contraditório. Verificação. Texto 

formal da sentença.  Formalidades. Atendimento. Apostilamento. Convenção 

de  Haia de 1969. Decreto 8.660 de 29⁄01⁄2016. Documento público.  Conceito 

amplo. Assinatura, selo e ou carimbo.  Autenticidade. Comprovação. Juízo de 

delibação.  Competência. STJ. Exame de mérito. Impossibilidade. Valor da  causa. 

Condenação imposta no estrangeiro. Honorários.  Direito intertemporal. Marco 

defi nidor. Prolação da sentença.

(...)

9. O marco temporal para a aplicação das regras fi xadas pelo CPC⁄2015 em relação 

aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença. Precedentes.
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10. Sentença arbitral estrangeira homologada parcialmente. Processo extinto 

sem resolução de mérito em relação à requerida Illusion Acessórios de Modas Ltda.

(SEC 14.385⁄EX, Rel. Ministra  Nancy Andrighi,  Corte Especial,  julgado em 

15⁄08⁄2018, DJe 21⁄08⁄2018)

Processual civil. Embargos de declaração em medida  cautelar. Competência 

originária do STJ. Art. 1.022 do  CPC⁄2015. Embargos dos requeridos. Vícios 

não  demonstrados. Mero inconformismo. Embargos da  requerente. Omissão 

quanto aos ônus sucumbenciais.  Feito  iniciado ao tempo do CPC⁄73, mas 

decidido após a entrada em  vigor do CPC⁄2015. Marco temporal para a 

aplicação do CPC⁄2015. Prolação da sentença.

(...)

5. O marco temporal para a aplicação das normas do CPC⁄2015 a  respeito da 

fi xação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data  da prolação da sentença 

ou, no caso dos feitos de competência  originária dos tribunais, do ato jurisdicional 

equivalente à sentença.

(...)

9. Embargos de declaração de Newedge USA LLC acolhidos, sem 

efeitos  infringentes, somente para o fim de esclarecer que neste 

momento processual é incabível a fi xação de honorários advocatícios.

(EDcl na MC 17.411⁄DF, Rel. Ministro  Benedito Gonçalves,  Corte  Especial, 

julgado em 20⁄11⁄2017, DJe 27⁄11⁄2017)

Recurso interposto na vigência do CPC⁄2015. Enunciado  Administrativo nº 3. 

Processual civil. Fixação de honorários advocatícios. Direito intertemporal: art. 20 

do CPC⁄1973 vs. Art. 85 do CPC⁄2015. Defi nição da lei aplicável.

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem farta jurisprudência no  sentido de que, 

indiferente a data do ajuizamento da ação e a data  do julgamento dos recursos 

correspondentes, a lei aplicável para a  fixação inicial da verba honorária é 

aquela vigente na data da  sentença⁄acórdão que a impõe.  Precedentes: REsp. n. 

542.056⁄SP,  Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.02.2004; REsp. 

n. 816.848⁄RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 13 de março 

de 2009; REsp 981.196⁄BA, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 

de 02 de dezembro de 2008; AgRg no REsp 910.710⁄BA, Segunda Turma, Rel. Min. 

Castro Meira, julgado em  16.09.2008; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.357.561⁄MG, 

Terceira Turma, Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04.04.2017, DJe 

19.04.2017; REsp.  n. 1.465.535⁄SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 21.06.2016.

(...)

(REsp 1649720⁄RS, Rel. Ministro  Mauro Campbell Marques,  Segunda Turma, 

julgado em 24⁄10⁄2017, DJe 30⁄10⁄2017)
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Responsabilidade civil. Dano moral. Majoração de indenização. Impossibilidade 

de análise do conteúdo  fático-probatório. Incidência da súmula 7⁄STJ. 

Compensação  de honorários advocatícios. Súmula 83⁄STJ. Inadmissibilidade  do 

recurso.

(...)

4. Assentou o Superior Tribunal de Justiça que “em homenagem à  natureza 

processual material e com o escopo de preservar-se o  direito adquirido, as normas 

sobre honorários advocatícios não são  alcançadas por lei nova. A sentença, 

como ato processual que  qualifica o nascedouro do direito à percepção dos 

honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das 

regras fi xadas pelo CPC⁄2015” (REsp 1.465.535⁄SP, Rel.  Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 21⁄6⁄2016, DJe 22⁄8⁄2016).

5. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte  ideia: se o 

capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado 

em consonância com o CPC⁄1973, serão  aplicadas as regras do vetusto diploma 

processual até a ocorrência  do trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de 

sentença  proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC cingirão  a 

situação concreta.

6. De fato, o próprio art. 14 do CPC⁄2015 aponta norma de direito intertemporal, 

com o escopo de proteger os atos praticados na  vigência da codifi cação anterior: 

“Art. 14. A norma processual não  retroagirá e será aplicável imediatamente aos 

processos em curso,  respeitados os atos processuais praticados e as situações 

jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

7. Em face dos contornos de direito material, não é possível sustentar-se 

a aplicação das novas regras de honorários recursais a partir de 18.3.2016, data 

em que entrou em vigor o novo CPC. De fato, a aplicação imediata do instituto, 

seguindo o princípio do isolamento dos atos processuais, revestirá  a defendida 

natureza material com o capeirão da vertente processual, descontruindo, como 

consequência cartesiana, toda a legislação, a  jurisprudência e a doutrina, que 

reconheceram, após décadas de vicissitudes, o direito alimentar dos advogados à 

percepção de honorários.

8. No presente caso, a sentença foi publicada antes de 18.3.2016. Logo, aplica-se 

aos honorários sucumbenciais o CPC⁄1973.

(...)

11. Recurso Especial de que parcialmente se conhece e, nessa parte, nega-se-

lhe provimento.

(REsp 1672406⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

22⁄08⁄2017, DJe 13⁄09⁄2017)

Tributário. ITCD. Fixação de honorários advocatícios. Data da sentença ou do 

acórdão. Precedentes. Alegação de  violação ao art. 85, §2° e §3° do CPC⁄2015. 
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Súmula n. 282⁄STF. Alegação de violação ao artigo 108 e 165 do CTN. Interpretação 

de lei local. Lei estadual 10.175⁄1998. Incidência da súmula n. 280⁄STJ. Divergência 

não comprovada. Ausência de similitude fática. Impossibilidade de análise quando 

não há indicação do dispositivo violado.

I - A legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios,  será 

defi nida pela data da sentença ou do acórdão que fi xou a  condenação, devendo 

ser observada a norma adjetiva vigente no  momento de sua publicação.  Neste 

sentido: REsp 1672406⁄RS, Rel.  Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 22⁄08⁄2017,  DJe 13⁄09⁄2017; REsp 1465535⁄SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão,  Quarta Turma, julgado em 21⁄06⁄2016, DJe 22⁄08⁄2016; AgInt no 

REsp 1657177⁄PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 

em 17⁄08⁄2017, DJe 23⁄08⁄2017; REsp 1644846⁄RS, Rel.

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 31⁄08⁄2017.

(...)

VI - Agravo interno improvido

(AgInt no REsp 1696013⁄SP, Rel. Ministro  Francisco Falcão,  Segunda Turma, 

julgado em 15⁄05⁄2018, DJe 21⁄05⁄2018)

Recurso especial. Processo civil. Arbitragem. Execução.  Título executivo 

extrajudicial. Contrato de locação.  Cláusula compromissória. Embargos do 

devedor. Mérito.  Competência do juízo arbitral. Questões formais, atinentes  a 

atos executivos ou de direitos patrimoniais indisponíveis. Competência do juízo 

estatal. Honorários advocatícios. Natureza jurídica. Lei nova. Marco temporal para 

a aplicação do CPC⁄2015. Prolação da sentença.

(...)

6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à  natureza 

processual material e com o escopo de preservar-se o  direito adquirido, as normas 

sobre honorários advocatícios não são  alcançadas por lei nova. A sentença, 

como ato processual que  qualifica o nascedouro do direito à percepção dos 

honorários  advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a  aplicação 

das regras fi xadas pelo CPC⁄2015.

7. No caso concreto, a sentença fi xou os honorários em consonância com 

o CPC⁄1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o 

acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, 

as regras do diploma processual anterior.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1465535⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

21⁄06⁄2016, DJe 22⁄08⁄2016)
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Direito  processual  civil e intertemporal. Honorários  advocatícios. Fazenda   

Pública.  Sentença  condenatória  proferida  na vigência do CPC⁄1973  e  publicada 

já quando em vigor o CPC⁄2015. Novo estatuto. Observância.

(...)

3.   A despeito de ser possível a incidência dos honorários previstos  nos art.   

85,  §  11,  do  CPC⁄2015,  em   sede   recursal (Enunciado  Administrativo   n.   7  do STJ), 

os honorários de sucumbência  deverão obedecer à legislação vigente na data da 

sentença ou do acórdão que fi xou a condenação, lembrando-se que a decisão produz 

todos os seus efeitos jurídicos somente após a sua publicação.

4. Hipótese em que a sentença foi proferida sob a égide do 

CPC⁄1973,  sendo  o decisum,  contudo, publicado já na vigência no novo 

Código  Processual, considerando-se as peculiaridades da contagem dos prazos 

no processo eletrônico (art. 5º da Lei n. 11.419⁄2006, c⁄c o art. 224 do CPC⁄2015).

5. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de 

origem  reexamine  o  valor dos honorários de sucumbência, à luz do disposto 

no art. 85, § 3º e seguintes, do CPC⁄2015.

(REsp 1644846⁄RS, Rel. Ministro  Gurgel de Faria, Primeira Turma,  julgado em 

27⁄06⁄2017, DJe 31⁄08⁄2017)

Processual civil. Recurso especial. Honorários  advocatícios de sucumbência. 

Direito intertemporal. Regime jurídico aplicável. Propositura da ação sob a égide 

do  estatuto processual civil de 1973. Prolação de sentença  quando em vigor o 

Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade da novel legislação. Necessidade 

de  arbitramento da verba honorária sucumbencial à luz do art.  85 da Lei n. 

13.105⁄2015. 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 2015 no julgamento do Agravo Interno.

II - Consoante o entendimento desta Corte, a sentença é o marco para delimitação 

do regime jurídico aplicável à fixação de honorários  advocatícios, revelando-se 

incorreto seu arbitramento, com  fundamento no CPC de 1973, posteriormente à 

18.03.2016 (data da entrada em vigor da novel legislação).

(...)

V - Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1647246⁄PE, Rel. p⁄ Acórdão Ministra  Regina Helena Costa,  Primeira 

Turma, julgado em 21⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017) 

Dessarte, em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou 

os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação 
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judicial, o crédito  que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza 

extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101⁄05, sujeitam-

se ao plano de soerguimento os créditos  existentes na data do pedido de 

recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os  posteriores. Por outro 

lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior  ao 

pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, 

devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

Na hipótese, a sentença proferida em desfavor da recorrida foi 

posterior ao  pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, os honorários 

sucumbenciais têm natureza extraconcursal.

4. Ressalte-se que não prospera a argumentação da recorrente de que se 

o  crédito resultante da ação principal submete-se à recuperação judicial, os 

honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do 

litígio estabelecido para a cobrança deste crédito.

Ao contrário, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado 

na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de 

processos relacionados.

Isso porque os honorários advocatícios remuneram o advogado por 

seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono, como dispõe a literalidade 

da lei, verbis:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento 

ou  sucumbência ,  per tencem ao advogado,  tendo este  direito 

autônomo  para  executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o 

precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Outrossim, equivocado o raciocínio desenvolvido no sentido que a 

natureza alimentar dos honorários sucumbenciais ensejariam a sua submissão ao 

plano de soerguimento, posto que equiparados às verbas trabalhistas.

Ora, como é cediço, o que define se o crédito integrará o plano 

de  soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal. Dessarte, é 

inequívoco que há créditos de natureza alimentar e⁄ou trabalhistas na seara dos 

concursais (os quais estarão sujeitos à recuperação judicial) e dos extraconcursais.

Isto é, independentemente da natureza, a jurisprudência do STJ 

se sedimentou  no sentido de que aqueles créditos posteriores ao pedido de 

recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos 

termos do artigo 49 da Lei n. 11.101⁄2005 (AgRg no AREsp 468.895⁄MG, Rel. 
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Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06⁄11⁄2014, DJe 14⁄11⁄2014; 

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345⁄DF, Rel.  Ministro Raul 

Araújo, Segunda Seção, julgado em 09⁄11⁄2011, DJe 25⁄11⁄2011).

5.  É de se ter, ademais, que o Juízo universal da recuperação é o 

competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade 

empresária,  constituídos até aquele momento (art. 49). Por conseguinte, os 

créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial fi carão excluídos dos 

seus efeitos.

Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falências, faz 

as seguintes considerações acerca da questão:

A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da 

impetração do benefício.

Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter  ingressado 

em juízo com o pedido de recuperação judicial estão  absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter seus créditos alterados ou novados pelo 

Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esse credores, por terem contribuído com a 

tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassifi cados 

para cima, em caso de falência (art. 67).

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão 

da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em  Assembléia, 

participação em Assembléia, etc.) aquele credor cuja obrigação  constituiu-se 

após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.  (COELHO, Fábio 

Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 191) 

Marcos Andrey de Sousa também não vacila ao afi rmar que:

O primeiro aspecto a observar é o marco temporal, qual seja, a data do pedido. 

Os credores posteriores ao pedido não podem ser incluídos no plano de recuperação, 

mesmo que este seja elaborado e  apresentado posteriormente.  Aliás, a lei atribui 

efeitos diametralmente  opostos aos credores posteriores, considerando-os 

inclusive  extraconcursais na hipótese de falência do devedor, segundo o artigo 

67 da nova lei.

É visível, neste ponto, o interesse do legislador em estimular os fornecedores, 

de produtos ou dinheiro, a manter fornecimentos com  concessão de crédito 

ao empresário que postulou sua recuperação, eis que  a manutenção sadia 

da atividade não só é o objetivo da lei, como é  primordial para o mister da 

recuperação. Assim sendo, sujeitar os  fornecedores posteriores seria um 

desestímulo à continuidade de parcerias e futuros negócios.
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(LUCCA, Nilton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coordenadores).  Comentários  à 

nova lei de recuperação de empresas e de falências. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 

p. 228-229) 

Frederico Augusto Monte Simionato denomina os credores posteriores 

de “credores na recuperação judicial”, já que “o nascimento das suas obrigações e 

direitos decorre de uma empresa que se encontra em processo de reorganização 

judicial, e que,  portanto, e para bem do crédito, têm um tratamento 

jurídico distinto dos demais credores  anteriores ao pedido de recuperação”. 

(SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. Tratado de direito falimentar. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008, p. 201).

O objetivo do legislador ao excluir as obrigações constituídas 

posteriormente ao  pedido de recuperação, a meu sentir, foi possibilitar ao 

devedor ter acesso a contratos  comerciais, bancários e trabalhistas, a fi m de 

viabilizar a recuperação da empresa.

Nesse ponto, preciso o comentário de Humberto Lucena Pereira da 

Fonseca:

[...] são justamente os fornecedores e os oferecedores de crédito as peças mais 

relevantes para a superação das dificuldades e, ao mesmo tempo, os  mais 

propensos a abandonar o devedor nos momentos de crise. Sem o fornecimento 

de matéria-prima ou de produtos para a revenda, fi caria  inviabilizado o próprio 

exercício da empresa, pressuposto óbvio para sua  recuperação. Outrossim, é 

razoável supor que a maioria das empresas precise contar com a injeção de novos 

recursos, normalmente obtidos no  mercado de crédito, para se reestruturar 

fi nanceiramente e superar a crise.  (CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA-LIMA, 

Sérgio Mourão (coordenadores). Comentários à nova lei de falência e recuperação 

de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 453-454). 

No voto condutor dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 

105.345⁄DF, julgado em 9⁄11⁄2011, DJe 25⁄11⁄2011, o Ministro Raul Araújo fez 

considerações pertinentes sobre o tema:

Além disso, o artigo 49 da LFR tem como objetivo especifi car quais os créditos, 

desde que não pagos e não inseridos nas exceções apontadas pela própria lei (§ 

3º do art. 49), que se submeterão ao regime da recuperação judicial e aqueles que 

estarão fora dele.  Isso, porque, como  se sabe, na recuperação judicial, a sociedade 

empresária continua  funcionando normalmente e, portanto, com empregados 

e negociando com bancos, fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o pedido 
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de recuperação judicial, os débitos contraídos  pelo devedor se submetessem a seu 

regime, não haveria quem com ele quisesse negociar.

Assim, para possibilitar a continuidade dos negócios, finalidade  última da 

recuperação judicial, o legislador não somente excluiu os créditos constituídos após o 

protocolo do pedido de recuperação, como, na verdade, os cercou de privilégios, como, 

por exemplo,  serem classifi cados como extraconcursais, no caso de ser  decretada a 

falência da sociedade empresária (art. 67 da Lei 11.101⁄2005). Daí a importância do 

art. 49 da LFR, que determina quais créditos se submetem ao regime da recuperação 

e quais dela estão excluídos. 

Nesse diapasão, a recuperação judicial não pode ser observada a partir 

da  amesquinhada visão de que o instituto visa a proteger os interesses do 

empresário, em detrimento de outros não menos legítimos.

Na verdade, o valor primordial a ser protegido é o da ordem 

econômica,  bastando analisar com mais vagar os meios de recuperação da 

empresa legalmente  previstos (como, por exemplo, os incisos III, IV, V, XIII 

e XIV do art. 50 da LF) para perceber  que, em alguns casos, é exatamente 

o interesse individual do empresário que é sacrificado,  em deferência da 

preservação da empresa como unidade econômica de inegável utilidade social.

Cumpre sublinhar também que, em se tratando de recuperação judicial, a 

nova Lei de Falências traz uma norma-programa de densa carga principiológica, 

constituindo a lente pela qual devem ser interpretados os demais dispositivos. A 

inovação está no art. 47, que serve como um parâmetro a guiar a operacionalidade 

da recuperação judicial, vale dizer,  “viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-fi nanceira do devedor, a fi m de  permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses  dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica”.

Com efeito, a hermenêutica conferida à Lei n. 11.101⁄2005, no particular 

relativo  à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos 

do diploma, isto é,  nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resulta 

circunstância que, além de não fomentar, na verdade inviabilize a superação da 

crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da 

empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos 

de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores, sob 

pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

338

Isso porque é de presumir que a empresa que se socorre da 

recuperação  judicial se encontra em difi culdades fi nanceiras tanto para pagar 

fornecedores e passivo tributário (obtendo certidões negativas de débitos) como, 

inclusive, para obter crédito e mão de obra na praça em razão do aparente risco 

de seus negócios; por conseguinte,  inevitavelmente, há fragilização em sua 

atividade produtiva e capacidade competitiva.

É em razão disso que os créditos constituídos posteriormente ao pedido 

de  recuperação judicial devem ficar excluídos dos efeitos desse pedido, 

funcionando, tal regra, como uma espécie de prêmio⁄compensação para aqueles 

que, assumindo riscos, vierem a colaborar para a superação de crise, justamente 

porque, numa legislação vocacionada ao saneamento fi nanceiro de empresa em 

crise, será inócua se não contemplar privilégios especiais àqueles que, assumindo 

riscos, colaboraram efetivamente para o soerguimento da empresa defi citária.

Fábio Ulhoa bem adverte que:

Os credores posteriores à distribuição do pedido estão excluídos porque, 

se  assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a 

crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação.

(COELHO, Fábio Ulhoa.  Comentários à lei de falências e de recuperação 

de empresas. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191) 

Nesse contexto, devem-se privilegiar os trabalhadores e os investidores 

que,  durante a crise econômico-fi nanceira, assumiram os riscos e proveram a 

recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade empresarial, sempre 

tendo em mente que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do 

mercado para a sociedade em declínio.

Realmente, tal definição, além de trazer maior segurança jurídica a 

esse  credor⁄investidor da recuperação judicial, confere maior operabilidade, 

celeridade e efi ciência, permitindo o aumento das possibilidades de acesso ao 

crédito e à prestação de serviço pelo devedor em crise.

Ora, “não existe comércio sem segurança jurídica e crédito. O crédito, 

por seu  turno, requer a segurança no seu recebimento. Por isso, quanto mais 

tormentoso for o processo de recuperação de crédito, mais este se torna oneroso 

e de difícil alcance para o  empresário. Sem crédito não existe comércio. Sem 

crédito não existe recuperação judicial. O que decorre de tudo isto é que se o 

empresário que apresentou o pedido de recuperação fi car  sem possibilidade 

de obtenção de crédito seria mais oportuno que este sujeito apresentasse  o 
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requerimento de falência própria, e não de recuperação” (SIMIONATO, 

Frederico Augusto Monte. Tratado de direito falimentar. Rio de Janeiro: Forense, 

2008, p. 201).

6.  No entanto, deve ser feita uma ressalva. Na linha do raciocínio 

acima traçado, os credores da empresa em recuperação necessitam de garantias 

para que o crédito possa fl uir com maior segurança em benefício da recuperanda 

e para que o próprio  soerguimento da empresa não fi que prejudicado. Tais 

credores são, notadamente, os  fornecedores - e, de um modo geral, credores 

negociais - e os trabalhadores de seu quadro,  quem, efetivamente, mantêm 

relações jurídicas com a empresa em recuperação e  contribuem para seu 

soerguimento.

Daí a importância de tais créditos permanecerem livres das amarras do 

plano de recuperação judicial. Caso contrário, não haverá quem queira celebrar 

contrato com a recuperanda.

Deste modo, parece que tal raciocínio não pode ser puramente aplicado a 

todo e qualquer crédito pelo só fato de ser posterior ao pedido de recuperação 

judicial, sob pena  de completa inviabilização do cumprimento do plano. 

Somente aqueles credores que,  efetivamente, contribuíram com a empresa 

recuperanda nesse delicado momento - como é o  caso dos contratantes e 

trabalhadores - devem ser tidos como os destinatários da norma.

Assim, parece-me correto o uso do mesmo raciocínio que guia o art. 49, 

§ 3º, da Lei n. 11.101⁄2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos 

não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à 

atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto 

ao crédito fi scal, antes do advento da Lei n. 13.043⁄2014.

Vale dizer, o crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as  execuções 

prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos  constritivos de 

patrimônio, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial, no mesmo 

sentido que propugna a parte recorrente nas razões recursais.

Quanto à possibilidade de controle sobre a constrição de bens, ainda que 

se  trate de crédito excluído com base no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101⁄2005, 

confi ra-se os seguintes julgados do STJ:

Nesse sentido:

Embargos de declaração no agravo interno no agravo em  recurso especial. 

Omissão caracterizada. Empresa em  recuperação judicial. Crédito de natureza 
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extraconcursal. Medidas de constrição do patrimônio da empresa. Competência 

do juízo da recuperação. Embargos de declaração acolhidos.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência 

de  obscuridade, contradição, omissão e⁄ou erro material no julgado (CPC, 

art. 1022).

2. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas  falidas ou em 

recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661⁄45 ou da Lei n. 11.101⁄05, 

bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser 

realizados pelo Juízo universal.

3. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído  anteriormente ou 

após o deferimento do pedido de recuperação  judicial (crédito extraconcursal), 

a jurisprudência desta Corte é  pacífica no sentido de que, também nesse 

caso, o controle dos atos  de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da 

recuperação. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e determinar que os 

atos de constrição ao patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser 

submetidos ao juízo recuperacional.

(EDcl no AgInt no AREsp 1416008⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 24⁄09⁄2019, DJe 30⁄09⁄2019)

Agravo interno no confl ito de competência. Recuperação  judicial. Execução 

trabalhista. Prosseguimento. Atos de  constrição. Competência do juízo da 

recuperação judicial.

1. O tema não é novo nesta Corte, que já fi rmou entendimento no sentido de 

que, após o deferimento da recuperação judicial, é do Juízo de falências  e 

recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução 

relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa.

2. Nesses casos, a competência da Justiça do Trabalho se limita à  apuração 

do respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo  vedada a prática, pelo 

citado Juízo, de qualquer ato que  comprometa o patrimônio da empresa em 

recuperação (procedimento de execução).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 144.592⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, 

julgado em 26⁄10⁄2016, DJe 03⁄11⁄2016)

Tributário e processual civil. Execução fiscal. Sociedade  empresária em 

recuperação judicial. Atos que impliquem  restrição patrimonial. Penhora. 

Impossibilidade. Precedentes.
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1. O processamento de recuperação judicial não é capaz de suspender, por si só, as 

execuções fi scais, embora obste a realização de atos de constrição patrimonial pelo 

juízo da execução fi scal.

2. Competência do juízo universal da recuperação judicial para a realização de 

atos de constrição patrimonial.

3. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1701330⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

20⁄02⁄2018, DJe 14⁄11⁄2018)

Confl ito de competência. Imissão de posse no juízo cível.  Arresto de imóvel 

no juízo trabalhista. Recuperação  judicial em curso. Credor titular da posição 

de proprietário fi duciário. Bem na posse do devedor. Princípios da função social da 

propriedade e da preservação da empresa. Competência do juízo da recuperação.

1. Em regra, o credor titular da posição de proprietário fi duciário de bem imóvel 

(Lei federal n. 9.514⁄97) não se submete aos efeitos da recuperação  judicial, 

consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101⁄05.

2. Na hipótese, porém, há peculiaridade que recomenda excepcionar a regra. É que 

o imóvel alienado fi duciariamente, objeto da ação de imissão de posse movida pelo 

credor ou proprietário fi duciário, é aquele em que situada a própria planta industrial 

da sociedade  empresária sob recuperação judicial, mostrando-se  indispensável 

à  preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de  inviabilização da 

empresa e dos empregos ali gerados.

3. Em casos que se pode ter como assemelhados, em ação de busca 

e apreensão de bem móvel referente à alienação fi duciária, a jurisprudência desta 

Corte admite fl exibilização à regra, permitindo que permaneça com o  devedor 

fi duciante “ bem necessário à atividade produtiva do réu” (v. REsp 250.190-SP, Rel. 

Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ 02⁄12⁄2002).

4. Esse tratamento especial, que leva em conta o fato de o bem estar  sendo 

empregado em benefício da coletividade, cumprindo sua  função social (CF, arts. 

5º, XXIV, e 170, III), não significa, porém, que o  imóvel não possa ser entregue 

oportunamente ao credor fiduciário,  mas sim que, em atendimento ao princípio 

da preservação da  empresa (art. 47 da Lei 11.101⁄05), caberá ao Juízo da 

Recuperação Judicial processar e julgar a ação de imissão de posse, segundo prudente 

avaliação própria dessa instância ordinária.

5. Em exame de confl ito de competência pode este Superior Tribunal de Justiça 

declarar a competência de outro Juízo ou Tribunal que não o  suscitante e o 

suscitado. Precedentes.
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6. Confl ito conhecido para  declarar a competência do Juízo da 2ª Vara  Cível 

de Itaquaquecetuba - SP, onde é processada a recuperação judicial da sociedade 

empresária.

(CC 110.392⁄SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24⁄11⁄2010, 

DJe 22⁄03⁄2011)

Processo civil. Agravo regimental no confl ito de  competência. Possibilidade 

de resolução da controvérsia por decisão monocrática. Art. 120, parágrafo único, 

do CPC.  Execução fi scal e recuperação judicial. Compatibilização das  regras e 

princípios. Continuidade da execução fi scal. Atos de constrição judicial e alienação 

de ativos. Competência do juízo da recuperação. Precedentes do STJ.

1. Constatada a existência de jurisprudência dominante do Tribunal, nada obsta 

- e até se recomenda - que o relator decida, de plano, o confl ito de competência. 

Aplicação do art. 120, parágrafo único, do CPC.

2. De acordo com a pacífi ca jurisprudência do STJ,  as execuções fi scais não se 

suspendem com o deferimento da recuperação judicial, fi cando, todavia, defi nida a 

competência do Juízo universal para  analisar e deliberar os atos constritivos ou de 

alienação, ainda quando em sede de execução fi scal, desde que deferido o pedido de 

recuperação judicial.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no CC 120.642⁄RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, 

julgado em 22⁄10⁄2014, DJe 18⁄11⁄2014) 

7. No caso em exame, a sentença que fi xou os honorários foi prolatada 

em 27⁄03⁄2017, após o pedido de recuperação judicial, datado de 17⁄02⁄2017.

Como dito, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101⁄2005, apenas os 

créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, 

em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, os honorários não 

se submetem aos seus efeitos.

8. Ante o exposto, com as máximas vênias à ilustre Ministra Relatora, 

conheço e dou provimento ao recurso especial para reconhecer que os honorários 

advocatícios  sucumbenciais foram constituídos após o pedido de recuperação 

judicial, não se submetendo  aos efeitos do processo de soerguimento, 

ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.

É como voto.
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 VOTO

Ementa : Recurso  espec ia l . Execução  de  t í tu lo 

extrajudicial.  Duplicatas. Deserção. Inocorrência. Devedora 

em  recuperação judicial. Honorários advocatícios  sucumbenciais. 

Natureza alimentar. Equiparação a  créditos trabalhistas. Sujeição à 

recuperação judicial.

1. Execução ajuizada em 20⁄9⁄2016. Recurso especial interposto 

em 8⁄2⁄2018. Autos conclusos à Relatora em 22⁄11⁄2018.

2. O propósito recursal é defi nir se os honorários advocatícios 

sucumbenciais  decorrentes de sentença proferida após o pedido de 

recuperação judicial da  devedora sujeitam-se ou não aos efeitos do 

processo de soerguimento.

3. Os honorários advocatícios, no particular, não podem ser 

considerados  créditos existentes à data do pedido da recuperação 

judicial da devedora, pois somente foram constituídos posteriormente, 

com a prolação da sentença que os fi xou.

4. Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-

los  automaticamente dos efeitos do processo de soerguimento da 

recorrida.

5. O tratamento dispensado aos honorários advocatícios – no que 

refere à sujeição ao plano de recuperação judicial – deve ser o mesmo 

conferido aos  créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos 

ostentarem natureza alimentar.

6. A equiparação dos créditos decorrentes de honorários 

advocatícios sucumbenciais aos créditos de origem trabalhista passou 

a constar expressamente da normatização adjetiva a partir da edição 

do CPC⁄15.

7. O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual 

Lei de Falência e  Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê 

a necessidade de habilitação dos créditos decorrentes de honorários 

advocatícios quando se tratar de processos de execução concursal.

Recurso especial não provido.
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A Sra. Ministra Nancy Andrighi: O propósito recursal é defi nir se os 

honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de sentença proferida após 

o pedido de recuperação judicial da devedora sujeitam-se ou não aos efeitos do 

processo de soerguimento.

1. Da deserção apontada em contrarrazões.

Ao contrário do quanto alegado pela recorrida, a apontada incorreção 

no preenchimento da guia de recolhimento das custas judiciais, no particular, 

não exige sequer a intimação da recorrente para sua adequação.

Em primeiro lugar, porque, nos termos da Res. STJ n. 2⁄2017 (vigente 

à época  da interposição do especial), a obrigatoriedade no preenchimento da 

guia residia em indicar o nome do autor da ação ou do recorrente e o nome do 

réu ou recorrido, providência devidamente cumprida na espécie (e-STJ fl . 4279).

Em segundo lugar, porque, devidamente recolhida a quantia aos cofres 

do  Tesouro, o equívoco quanto à grafia do nome da parte não impede a 

vinculação do preparo à presente ação, uma vez que o preenchimento correto do 

número do processo permite tal associação.

Ademais, tratando-se de execução de honorários advocatícios 

sucumbenciais, há legitimidade concorrente da parte e do respectivo advogado 

para discutir a questão (a  título ilustrativo, confi ra-se o REsp 1.831.211⁄SP, 

DJe 18⁄10⁄2019), de modo que a troca do nome de um pelo do outro não causa 

qualquer prejuízo, seja à jurisdição, seja à parte adversa.

Fica rejeitada, assim, a preliminar de deserção suscitada pela recorrida.

2. Da necessidade de afetação. Entendimentos confl itantes.

A análise do tratamento que o STJ vem conferindo à questão 

ora  controvertida – sujeição ou não do crédito de honorários advocatícios 

derivados de decisão  proferida após o pedido de recuperação judicial a seus 

efeitos – sinaliza a  necessidade de  afetação do presente recurso especial à Segunda 

Seção, haja vista a existência de  entendimentos confl itantes entre os órgãos 

fracionários que a integram, em prejuízo à segurança jurídica.

Colhe-se de pesquisa realizada junto ao sistema informatizado 

de  jurisprudência desta Corte que, a partir do ano de 2013, os seguintes 

posicionamentos foram externados acerca da matéria:
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Na oportunidade do julgamento do REsp 1.377.764⁄MS (DJe 29⁄8⁄2013), 

a  Terceira Turma decidiu que, por ostentar natureza alimentar, os honorários 

advocatícios sucumbenciais – ainda que constituídos posteriormente ao pedido 

de recuperação judicial do  devedor – devem ser tratados da mesma forma 

que os créditos trabalhistas, isto é,  sujeitando-se  aos efeitos do processo de 

soerguimento.

A Quarta Turma, porém, ao apreciar a questão, manifestou entendimento 

no  sentido da  não sujeição  de tais créditos aos efeitos do processo de 

soerguimento,  incumbindo ao juízo da recuperação, apenas, exercer o controle 

dos atos expropriatórios na execução particular, a fi m de impedir a excussão de 

bem essencial à atividade da recuperanda (REsp 1.298.670⁄MS, DJe 26⁄6⁄2015).

No âmbito da Terceira Turma, a conclusão no sentido da  sujeição  ao 

plano recuperacional da verba em questão foi mantida quando da apreciação do 

recurso especial 1.443.750⁄RS (DJe 6⁄12⁄2016).

Aproximadamente um ano depois, a Segunda Seção, ao examinar o AgInt 

no  CC 151.639⁄SP (DJe 6⁄11⁄2017), decidiu no mesmo sentido da posição 

adotada pela Quarta Turma. Constou do acórdão que, não obstante o aludido 

crédito  não poder integrar o plano  (pois constituído posteriormente ao pedido 

de recuperação judicial), deve ser obstada a  expropriação de bens essenciais à 

atividade empresarial.

Seguiu-se, todavia, no âmbito da Terceira Turma, o julgamento do 

REsp  1.649.774⁄SP (DJe 15⁄2⁄2019), em que se decidiu, novamente, que, “em 

razão da natureza  dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que 

ostenta o caráter alimentar,  admite-se a  equiparação  destes com os créditos 

trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os  correspondentes privilégios fi xados 

em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na 

recuperação judicial”.

Quando da apreciação do AgInt no AREsp 1.381.009⁄MS (DJe 

24⁄5⁄2019),  outra vez mais a Terceira Turma confi rmou a sujeição do crédito 

decorrente de honorários  aos efeitos do processo recuperacional, reafi rmando 

que “deve ser dispensado tratamento isonômico a verbas que ostentam a mesma 

afinidade ontológica, sendo possível o pedido de  habilitação de crédito  dos 

honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido  de 

recuperação judicial”.

Contudo, verifi ca-se que, em 26⁄8⁄2019, a mesma Terceira Turma decidiu 

em  sentido diverso ao que vinha decidindo, reconhecendo, de um lado, a 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

346

impossibilidade de tais  créditos integrarem o plano e, de outro, vedando a 

expropriação de bens essenciais à  atividade da empresa (AgInt nos EDcl no 

REsp 1.649.186⁄RS, DJe 30⁄8⁄2019).

Não se pode descurar, ainda, da existência do REsp 1.152.218⁄RS 

(Corte  Especial, DJe 9⁄10⁄2014), em cujo julgamento se definiu a tese, 

estritamente para efeitos de  habilitação em  falência, de que “os créditos 

resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se 

aos trabalhistas”.

Foi esse, portanto, o contexto que levou a Terceira Turma a afetar a 

matéria  ao exame da Segunda Seção, a fi m de evitar a prolação de decisões 

confl itantes e garantir  tratamento isonômico àqueles submetidos à mesma 

situação fática.

3. Mérito. Dos honorários advocatícios de sucumbência e da recuperação judicial 

do devedor.

As razões do presente recurso especial veiculam a tese de que a 

importância em questão não deve se sujeitar aos efeitos do plano recuperacional, 

na medida em que se  trata de créditos constituídos depois do pedido de 

soerguimento formulado pela devedora.

Convém anotar, acerca do tema, que o art. 49,  caput, da Lei 11.101⁄05 

(LFRE) estabelece textualmente que estão sujeitos à recuperação judicial todos 

os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Desse modo, depreende-se que a existência do crédito, em regra, é 

condição para se aferir a submissão ou não da quantia por ele representada aos 

efeitos da recuperação.

Não há dúvida, de acordo com a jurisprudência do STJ, acerca do fato 

de que  os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes de sentença 

proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial do devedor 

não poderem ser considerados  créditos  existentes  à data do pedido, pois se 

constituíram justamente como corolário da  derrota na demanda. É o que se 

pode extrair dos seguintes julgados: REsp 1.298.670⁄MS, Quarta Turma, DJe 

26⁄6⁄2015, e REsp 1.443.750⁄RS, Terceira Turma, DJe 6⁄12⁄2016.

De efeito, como é sabido, honorários advocatícios sucumbenciais 

constituem o montante devido pela parte que restou vencida em ação judicial 
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ao procurador de seu  oponente. Vale dizer, o direito subjetivo de crédito do 

advogado da parte vencedora é consectário do sucesso da demanda ajuizada.

Acerca do tema, dispõe expressamente o art. 85,  caput, do CPC: “a 

sentença  condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 

Como se percebe da própria estrutura semântica dessa oração – sobretudo da 

carga imperativa contida na expressão a sentença condenará –, o pagamento da 

verba em questão é obrigação que decorre, independente de pedido da parte, da 

sucumbência, e não da propositura da ação.

Consoante assentado por ocasião de julgamento do REsp 886.178⁄RS 

(Corte  Especial, DJe 25⁄2⁄2010), submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC, “a condenação nas  verbas de sucumbência decorre do fato objetivo 

da derrota no processo, cabendo ao juiz  condenar, de ofício, a parte vencida, 

independentemente de provocação expressa do autor,  pois se trata de pedido 

implícito, cujo exame decorre da lei processual civil”.

O direito subjetivo aos honorários advocatícios, portanto, nasce 

do pronunciamento judicial. Antes disso, detém o advogado mera expectativa 

acerca de sua fi xação, cuja incerteza que lhe é inerente traduz-se na eventualidade 

do êxito da demanda. Prova disso é que a verba honorária somente pode ser 

exigida do devedor depois de proferida a decisão que estipula seu pagamento.

A respeito do tema, valiosa a lição de Yussef Said Cahali:

Só com o provimento judicial nascem o direito e a obrigação pelas despesas. A 

sentença do juiz em relação às despesas é propriamente constitutiva. A sentença 

é sempre constitutiva no tocante à condenação em honorários, porque não certifi ca 

um direito existente a eles, mas os  constitui como direito, provendo-o, ao mesmo 

tempo, de executoriedade.

(Honorários Advocatícios. 4ª edição, 2012, p. 81, sem destaque no original)

Diante desse cenário, impõe-se concluir que os honorários 

advocatícios  cobrados na presente execução não consubstanciam 

crédito  existente na data da protocolização do pedido de recuperação judicial 

(visto que nasceram da sentença prolatada  posteriormente a ele), o que os 

excluiria, na hipótese de examiná-los unicamente sob este  enfoque, de seus 

efeitos.

Todavia, há outro aspecto relevante que necessita ser sopesado para 

o adequado desate da lide.
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A despeito do que foi até aqui exposto, é necessário rememorar que a 

Corte  Especial deste Tribunal fi rmou entendimento no sentido de que os 

honorários advocatícios,  tanto os contratualmente pactuados como os de 

sucumbência, possuem natureza alimentar. É o que se depreende do julgamento 

dos EREsp 724.158⁄PR (DJe 8⁄5⁄2008), e EREsp 706.331⁄PR (DJe 31⁄3⁄2008).

De outro lado, também é certo que o STJ, ao se deparar com a 

questão atinente à ordem de classifi cação dos créditos em processos de execução 

concursal, tem  conferido aos honorários advocatícios tratamento análogo 

àquele dispensado aos créditos trabalhistas. Nesse sentido, confi ram-se o REsp 

988.126⁄SP (Terceira Turma, DJe  6⁄5⁄2010) e o REsp 793.245⁄MG (Terceira 

Turma, DJ 16⁄4⁄2007). Especifi camente quando se trata de processo falimentar, 

veja-se o REsp 1.152.218⁄RS (Corte Especial, DJe  9⁄10⁄2014, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos).

Essa posição da jurisprudência decorre do reconhecimento de que 

tanto honorários advocatícios quanto créditos de origem trabalhista constituem 

verbas que  ostentam a mesma natureza alimentar. Como consequência dessa 

afi nidade ontológica, impõe-se dispensar-lhes tratamento isonômico, de modo 

que aqueles devem seguir os ditames aplicáveis às quantias devidas em virtude 

da relação de trabalho.

É importante ressaltar que a verificação da existência de fatos de 

natureza idêntica – que, por essa razão, devem ser regulados da mesma maneira – 

admite que se proceda à interpretação por analogia, como na espécie. Oportuno, 

quanto ao ponto, o ensinamento de Carlos Maximiliano:

Descoberta a razão íntima, fundamental, decisiva de um dispositivo, o processo 

analógico transporta-lhe o efeito e a sanção a  hipóteses não previstas, se nas 

mesmas se encontram elementos idênticos aos que condicionam a regra positiva.

(Hermenêutica e Aplicação do Direito, 20ª ed., p. 171).

Em suma, a natureza comum de ambos os créditos – honorários 

advocatícios de sucumbência e verbas trabalhistas – autoriza que sejam regidos, 

para efeitos de sujeição à recuperação judicial, da mesma forma.

Importa destacar que a equiparação dos créditos decorrentes de 

honorários advocatícios sucumbenciais aos créditos de origem trabalhista passou 

a constar expressamente na lei adjetiva a partir da edição do CPC⁄15:
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Art. 85. [...]

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, 

com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da  legislação do trabalho, sendo 

vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse panorama, portanto, além de contrariar a literalidade do 

texto  normativo, classifi car os honorários advocatícios como importância de 

caráter  extraconcursal no processo de soerguimento resultaria em indevida 

chancela de uma desigual e indesejável situação fática: por um lado, admitir-se-

ia a submissão de créditos trabalhistas aos efeitos da recuperação judicial – ainda 

que esses fossem reconhecidos em juízo posteriormente ao seu processamento –, 

mas, por outro lado, não se admitiria a sujeição a esses mesmos efeitos de valores 

que ostentam idêntica natureza jurídica.

De se consignar, ainda, que o próprio Estatuto da Advocacia (Lei 

n. 8.906⁄1994), em seu art. 24, prevê a necessidade de habilitação dos créditos 

decorrentes de  honorários quando se constatar a ocorrência de “concurso de 

credores, falência, liquidação  extrajudicial, concordata ou insolvência civil”. 

Trata-se de diploma legislativo anterior à  publicação da Lei n. 11.101⁄2005, 

de modo que, por imperativo lógico, não se poderia exigir que vislumbrasse o 

destino dos valores aqui discutidos nas hipóteses de concessão de recuperação 

judicial.

À vista do exposto, portanto, a conclusão é de que os créditos derivados 

de honorários advocatícios sucumbenciais constituídos por sentença proferida 

posteriormente ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos desta.

4. Conclusão

Forte nessas razões, nego provimento ao recurso especial. 

VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Raul Araújo: Sra. Presidente, penso que devamos atentar 

para  a razão de a Lei haver ressalvado dos efeitos da recuperação os créditos 

constituídos após o pedido de recuperação.
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A razão de ser dessa disposição é propiciar, é ajudar, é colaborar com 

a recuperação da  sociedade empresária, a ser prestigiada na Lei que sobre o 

instituto dispõe.

Então, a Lei coloca a salvo do concurso, por exemplo, os créditos do operário 

para que o trabalhador não deixe de trabalhar para a empresa em recuperação, 

dando a ele a garantia de que não estará sujeito ao plano de recuperação. Do 

mesmo modo, para que o fornecedor não deixe de fornecer  matéria-prima 

para a sociedade em recuperação, a Lei também coloca a salvo dos efeitos 

da  recuperação todos os créditos constituídos posteriormente, em razão de 

novas relações jurídicas que vêm em benefício da recuperação, que é aquilo que a 

Lei quer ensejar: a recuperação da empresa em difi culdade.

Essa é a razão de ser. Para tanto, estabeleceu aí, sim, um critério objetivo 

de créditos constituídos após, mas desde que esses créditos estivessem ligados a 

essas relações jurídicas novas instituídas ou travadas a partir dali, mas sempre no 

interesse da recuperação.

Aqui, no caso, houve o manejo de uma execução por título extrajudicial 

relativa à dívida preexistente ao pedido de recuperação da sociedade empresária, 

a qual somente posteriormente entraria em recuperação. Nessa execução, vieram 

embargos pela executada, que é a sociedade agora  em recuperação, mas que 

não estava em recuperação quando do início da ação executiva. Os  embargos 

do devedor foram tidos como improcedentes e, claro, houve condenação em 

sucumbência em favor dos advogados da exequente.

Considerando que os créditos da execução eram anteriores e que os 

honorários sucumbenciais seriam um acessório daqueles créditos anteriormente 

cobrados, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao 

agravo de instrumento. O Tribunal considerou que os honorários de sucumbência 

fi xados nos embargos à execução, a qual era movida desde antes da recuperação, 

tinham a mesma natureza concursal do crédito principal, anterior à recuperação, 

e,  corretamente, submeteu a verba sucumbencial à recuperação. Levando em 

conta a natureza acessória  dos honorários sucumbenciais, a Corte Paulista 

entendeu que esses créditos acessórios, fi xados nos embargos à execução, relativos 

a uma execução agitada anteriormente à recuperação, têm a mesma época e a 

mesma natureza concursal do crédito originário, principal. A decisão merece 

confi rmação.

A título de reforço, quero lembrar que podemos ter uma situação, por 

exemplo, em que  numa ação de indenização por danos materiais e morais 
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relativos a um acidente, a um evento ocorrido  anteriormente à recuperação, 

a sentença poderá vir a ser proferida após o pedido de recuperação, mas  será 

essa condenação ainda baseada no fato ocorrido antes da recuperação e, nesse 

caso, conforme o montante, poderá inviabilizar a própria recuperação. Mas isso 

somente ocorrerá se se levar em conta que o crédito, embora relativo aos danos 

material e moral preexistentes à recuperação, veio a ser constituído somente após 

a prolação da sentença, sendo, só por isso, posterior ao pedido de recuperação, 

quando, em verdade, na essência é anterior. Teremos a possibilidade de 

inviabilização da própria recuperação. Não é uma boa lógica.

Parece-me, portanto, que há uma razão de ser para o critério adotado na 

Lei, e a razão é que somente as novas relações instituídas ou continuadas a partir 

do pedido de recuperação pela sociedade empresária é que devem ser ressalvadas 

como geradoras de créditos extraconcursais. Por  quê? Porque são relações 

benéfi cas para a sociedade em recuperação, permitindo sua continuidade.

Quando a Lei coloca a salvo da recuperação os créditos posteriores, é 

porque são relativos a quem prestou serviço ou forneceu insumos ou empréstimo 

em favor das operações da empresa já em recuperação.

Aqui, na hipótese sob exame, dá-se justamente o contrário. O advogado 

titular dos créditos  sucumbenciais não prestou nenhum serviço no interesse 

da sociedade em recuperação. Aqui o serviço  é contrário à sociedade em 

recuperação e teve início em momento anterior à recuperação, pois foi prestado 

numa execução iniciada antes e, portanto, contraria o objetivo da recuperação.

Estou, com base nas razões expostas pela eminente Relatora, nestas que 

trago e naquelas também adotadas pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, acompanhando a eminente  Relatora com a devida vênia da 

divergência. 

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Conforme bem delimitada pela 

Relatora, a controvérsia posta em debate consiste em saber se o crédito decorrente 

de honorários advocatícios sucumbenciais,  reconhecidos em sentença exarada 

no bojo de reclamação trabalhista, proferida em data  posterior à recuperação 

judicial da reclamada, submete-se ou não aos efeitos da recuperação judicial.

Nos termos do art. 49,  caput,  da Lei n. 11.101⁄2005, estão sujeitos 

à  recuperação judicial  todos os créditos existentes na data do pedido,  ainda que 
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não  vencidos. Trata-se, pois, de um critério puramente objetivo que não 

comporta fl exibilização por parte do intérprete.

Dessa disposição legal, sobressaem dois aspectos essenciais à concretude 

da  fi nalidade precípua do instituto da recuperação judicial, que é propiciar, a 

um só tempo, o soerguimento da empresa em crise, bem como a satisfação dos 

créditos.

O primeiro deles refere-se ao marco temporal. Ao preceituar que, a partir 

do  pedido de recuperação judicial, os créditos a serem constituídos não se 

submeterão aos  seus efeitos, a lei viabiliza que a empresa em reconhecida 

situação de crise continue a estabelecer novas relações jurídicas, o que se afi gura 

imprescindível para o prosseguimento do desenvolvimento de sua atividade. De 

fato, se assim não fosse, difi cilmente haveria interesse, por parte de fornecedores 

e outros agentes do mercado, de estabelecer novos  ajustes contratuais com a 

recuperanda, ante o notório risco de inadimplemento.

A par de viabilizar a continuidade ao desenvolvimento de sua atividade, 

o termo  delimitador possibilita ainda que a empresa em recuperação, 

quando do pedido, bem mensure e determine quais são as obrigações e a sua 

respectiva importância econômica, a  tornar possível a realização de um plano 

de reestruturação baseado em dados concretos. Já  se pode antever o quanto 

se afi gura pernicioso ao soerguimento da empresa incluir  indevidamente na 

recuperação judicial créditos constituídos posteriormente ao seu pedido.

Outro aspecto relevante refere-se ao crédito propriamente dito. A lei 

de regência, como assinalado, reporta-se a “créditos existentes”, por ocasião do 

pedido de recuperação judicial, “ainda que não vencidos”, como sujeitos aos seus 

efeitos.

A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual 

por  uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as 

partes, um dos  sujeitos, baseado na confi ança depositada em outrem (sob o 

aspecto subjetivo, decorrente  dos predicados morais deste e⁄ou sob o aspecto 

objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-fi nanceira adimplir com sua 

obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual),  com o que passa a assumir 

a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um  prazo para a 

efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, 

independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com 

a sua  contraprestação. E, como visto, para efeito de submissão aos efeitos da 
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recuperação judicial,  a lei de regência reputou irrelevante a exigibilidade de 

crédito, desde que já constituído ao tempo do respectivo pedido.

Pois bem. Tais considerações, de ordem conceitual, são oportunas para 

bem  evidenciar que,  em princípio, a constituição de um crédito pressupõe a 

existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada 

a uma decisão judicial que simplesmente declare o crédito.

A título ilustrativo  – pois como demonstrado inicialmente o pedido 

de habilitação subjacente não se refere a créditos trabalhistas –, pode-se afi rmar que, 

no bojo de um contrato trabalhista, a partir do momento em que o empregado 

presta seu labor, assume a condição de credor (em relação às correlatas verbas 

trabalhistas) de seu empregador, que, no fi nal do respectivo mês, deve efetivar 

sua contraprestação. Uma sentença que reconheça o direito do trabalhador em 

relação à aludida verba trabalhista certamente não constitui este crédito, apenas 

o declara. E, se este crédito foi constituído em momento anterior ao pedido de 

recuperação judicial, aos seus efeitos se encontra submetido, inarredavelmente. 

Aliás, não por outra razão, a Lei n. 11.101⁄2005, nos §§ 1º e 2º do art. 6º, permite 

o prosseguimento das ações trabalhistas na própria Justiça Laboral, que decidirá 

as  impugnações ao crédito postulado na recuperação, bem como apurará o 

crédito a ser inscrito quando de sua defi nição no quadro geral de credores, sendo 

possível inclusive determinar a reserva de importância que “estimar” devida na 

recuperação judicial. Essa questão foi,  inclusive, objeto de ponderações pelos 

Ministros nos debates travados por ocasião do Julgamento do CC 129.720⁄SP, 

exarado pela Segunda Seção do STJ (ut  voto-vista prolatado  pela Ministra 

Maria Isabel Gallotti).

Como assinalado,  em princípio, a constituição de um crédito pressupõe 

a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada 

a uma  decisão judicial que simplesmente declare o crédito. Tal não se dá, 

todavia, se a sentença, condizente com a tutela jurisdicional perseguida, vier a 

constituir⁄criar uma relação jurídica até então inexistente.

É o que se dá, inarredavelmente, com o comando sentencial na parte 

em que  arbitra os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do 

advogado da parte vencedora.  Não há, antes de proferida a sentença, relação 

jurídica entre o advogado da parte vencedora e a parte sucumbente. O direito 

(creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge  por ocasião 

da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota 

no  processo, por imposição legal. Desse modo, a sentença, na parte em que 
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arbitra honorários advocatícios sucumbenciais, é sempre constitutiva do direito 

creditício (ut REsp 886.178⁄RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado 

em 2⁄12⁄2009, DJe 25⁄2⁄2010).

Conclui-se, assim, que o   crédito decorrente de honorários 

advocatícios  sucumbenciais constitui-se por ocasião da sentença que os 

reconhece, inquestionavelmente.

E, no caso dos autos, tendo aludida sentença sido proferida em data 

posterior  ao pedido de recuperação judicial, o crédito por ela constituído 

(honorários advocatícios  sucumbenciais), na compreensão deste subscritor, 

não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe expressa e 

objetivamente o art. 49, caput, da Lei n. 11.101⁄2005.

Em lealdade ao colegiado, tal como procedeu a relatora, é certo que a 

Terceira  Turma do STJ, em circunstância similar à dos presentes autos — 

habilitação de crédito  consistente em honorários advocatícios sucumbenciais 

oriundos de sentença prolatada em momento posterior ao pedido de recuperação 

judicial —, entendeu, diversamente do que ora se propõe, reconhecer a sujeição 

do aludido crédito aos efeitos da recuperação judicial.

O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:

Recurso especial. Ação de despejo e cobrança de  alugueis. Cumprimento 

de sentença.  Honorários  advocatícios sucumbenciais.  Natureza 

alimentar. Equiparação a créditos trabalhistas. Sujeição à recuperação judicial.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não  podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de  recuperação judicial, visto 

que nasceram de sentença prolatada  em momento posterior. Essa circunstância, 

todavia, não é  sufi ciente para exclui-los, automaticamente, das consequências  da 

recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere  à   

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo  conferido aos 

créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos  ostentarem natureza 

alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência  e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de habilitação dos 

créditos decorrentes de honorários advocatícios quando se tratar de processos de 

execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764⁄MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,  julgado em 

20⁄8⁄2013, DJe 29⁄8⁄2013) - sem grifo no original
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De seus judiciosos fundamentos, reconheceu-se por ocasião do 

aludido  julgado, a similitude dos créditos trabalhistas e dos honorários 

advocatícios, ambos de natureza alimentar, o que justifi caria, em processos de 

execução concursal (cujo raciocínio se aplica igualmente à recuperação judicial 

e à falência), o mesmo tratamento no que tange à ordem de classifi cação dos 

créditos. E, como razão de decidir, entendeu-se, ainda, que a  submissão do 

crédito (honorários advocatícios sucumbenciais) constituído posteriormente 

ao  pedido de recuperação judicial atenderia ao princípio do  par conditio 

creditorium, nos seguintes termos:

[...] Vale frisar que a manutenção do entendimento do Tribunal de origem, no 

sentido de considerar os honorários advocatícios como  importância de caráter 

extraconcursal, resultaria em indevida violação ao  princípio do  par conditio 

creditorium e em chancela de uma desigual e indesejável situação fática: por um 

lado, admitir-se-ia a submissão de créditos trabalhistas aos efeitos da recuperação 

judicial - ainda que  esses fossem reconhecidos em juízo posteriormente ao 

seu  processamento -, mas, por outro lado, não se admitiria a sujeição a  esses 

mesmos efeitos que ostentam idêntica natureza jurídica.

Esclareço, de plano, que, com esteio na jurisprudência pacífica do 

Superior  Tribunal de Justiça, subscrevo integralmente a compreensão de que 

os créditos resultantes  de honorários advocatícios têm natureza alimentar e 

equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, na recuperação 

judicial, ou em execução concursal. Esse entendimento encontra-se fi rmado sob o 

rito do art. 543-C do CPC, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218⁄RS, 

cuja ementa fi cou assim conformada:

Direito processual civil e empresarial. Recurso especial  representativo de 

controvérsia. Art. 543-C do CPC.  Honorários advocatícios. Falência. Habilitação. 

Crédito de natureza alimentar.

Art. 24 da Lei n. 8.906⁄1994. Equiparação a crédito trabalhista.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes 

de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas 

para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661⁄1945, 

seja pela forma prevista na Lei n. 11.101⁄2005, observado, neste último caso, o limite 

de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes  de 

trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos 

arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101⁄2005.
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2. Recurso especial provido.  (REsp 1152218⁄RS, Rel. o Ministro Luis  Felipe 

Salomão, Corte Especial, julgado em 7⁄5⁄2014, DJe 9⁄10⁄2014) - sem grifo no original

De fato, não há dúvidas de que o crédito resultante de honorários 

advocatícios,  uma vez submetido aos efeitos da recuperação judicial, deve ser 

classifi cado com o mesmo privilégio legal conferido aos créditos trabalhistas.

Este, todavia, não é o caso dos autos.

Na espécie, diversamente, o crédito resultante de honorários advocatícios 

foi  constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial e, como tal, 

por expressa  disposição legal (art. 49,  caput,  da Lei n. 11.101⁄2005), não se 

sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Tampouco se antevê ofensa ao princípio do  par conditio creditorium,  o 

qual impõe um tratamento igualitário aos credores de mesma classe. Ressalta-se que 

este princípio tem atuação no âmbito interno do procedimento de concurso de 

credores. Não há  como impor a sua observância em relação a um credor que 

simplesmente não se submete a  esse concurso, sob pena de subverter todo o 

sistema recuperacional vertido na Lei n. 11.101⁄2005.

Assim, a natureza similar dos créditos sob comento (crédito trabalhista 

e crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais) — que de modo 

algum se nega — não tem o condão, por si, de inserir os respectivos titulares 

na mesma posição jurídica, se,  ante a distinção do momento em que foram 

constituídos, um deles não se submete ao regime concursal. 

No ponto, releva consignar  inexistir qualquer relação de acessoriedade entre 

o crédito trabalhista  declarado  na sentença trabalhista de titularidade do 

empregado, e  aquele  constituído na mesma decisão judicial de titularidade do 

advogado.  São créditos  autônomos entre si, cada qual constituído em momentos 

distintos.

Por essa razão, não se trata de conferir tratamento benéfi co em relação 

a um credor, em detrimento do outro, se ambos não se encontram na mesma 

posição jurídica, a  considerar a disparidade do momento em que se deu a 

constituição de cada crédito em cotejo com a data do pedido de recuperação 

judicial. Defi nitivamente, não.

Cuida-se, tão somente, de aplicar o comando legal, que se vale de um 

critério  absolutamente objetivo e temporal, cuja observância é essencial, nos 

termos acima  delineados, para a consecução de um plano de reestruturação 

baseado em dados concretos e para permitir que a recuperanda tenha condições 
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de continuar a desenvolver sua atividade  econômica após o pedido de 

recuperação judicial.

Tem-se, com a vênia daqueles que pensam de modo diverso, que esse 

critério objetivo traçado pela lei não comporta ampliação pelo intérprete.

Nesse sentido, posicionou-se a Quarta Turma do STJ, também como 

assinalou a relatora:

Direito empresarial. Recuperação judicial. Crédito de honorários advocatícios 

posterior ao pedido. Não  sujeição ao plano de recuperação e a seus 

efeitos. Prosseguimento da execução no juízo comum. Ressalva quanto a atos de 

alienação ou constrição patrimonial. Competência do juízo universal. Princípio da 

preservação da empresa.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido 

de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101⁄2005). Isso porque, “se assim não fosse, o devedor não conseguiria 

mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo 

da recuperação”  (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de 

recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191).

2. Nesse diapasão, devem-se privilegiar os trabalhadores e os  investidores 

que, durante a crise econômico-fi nanceira, assumiram os  riscos e proveram a 

recuperanda, viabilizando a continuidade de sua  atividade empresarial, sempre 

tendo em mente que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do 

mercado para a sociedade em declínio.

3. Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado apenas a credores que efetivamente 

contribuíram para o soerguimento da empresa recuperanda no período posterior 

ao pedido de recuperação judicial - notadamente os  credores negociais, 

fornecedores e trabalhadores. Não é o caso, por  exemplo, de credores de 

honorários advocatícios de sucumbência, que  são resultantes de processos nos 

quais a empresa em recuperação fi cou vencida. A bem da verdade, são créditos 

oriundos de trabalhos  prestados em desfavor da empresa, os quais, muito 

embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos para o propósito 

de soerguimento empresarial - a credores negociais ou trabalhistas.

4. Com efeito, embora o crédito de honorários advocatícios  sucumbenciais 

surgido posteriormente ao pedido de recuperação não  possa integrar 

o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101⁄2005, há de ser usado o 

mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101⁄2005, segundo o qual 

mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não 

podem expropriar  bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do 

que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fi scal, antes do advento da Lei n. 

13.043⁄2014.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

358

5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as  execuções 

prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle  sobre atos de 

constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à 

atividade empresarial.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1298670⁄MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

21⁄05⁄2015, DJe 26⁄06⁄2015)

Assim, no âmbito deste colegiado ampliado, seara adequada para 

a  uniformização dos entendimentos divergentes das Turmas integrantes da 

Seção de Direito Privado, reitero meu posicionamento sobre a questão, vencido 

por ocasião do julgamento do Resp 1.443.750⁄RS, alinhado, contudo, com o da 

Quarta Turma do STJ, acima referido.

Em arremate, pedindo-se vênia à relatora, Ministra Nancy Andrighi, 

dou  provimento ao recurso especial para excluir dos efeitos da recuperação 

judicial os créditos  derivados de honorários advocatícios sucumbenciais 

constituídos por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial.

É o voto. 



Terceira Turma





RECURSO ESPECIAL N. 1.766.182 - SC (2018⁄0235050-5)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de  Associados 

      Alto Uruguai - SICREDI Alto Uruguai RS⁄SC

Advogados: Rodrigo Pereira Fortes  - RS059486

Gustavo Pereira Fortes e outro(s) - RS091325

Recorrido: Jeancarlos Strapasson EPP

Recorrido: Jeancarlos Strapasson

Recorrido: Lucineide Quinot

Advogado: sem representação nos autos  - SE000000M

EMENTA 

Recurso especial. Direito civil e processual civil. Ação de execução por 

quantia certa contra devedor solvente. Pedido de penhora de bem alienado 

fi duciariamente em favor do próprio credor.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do 

bem alienado fi duciariamente em favor do próprio exequente.

2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência 

do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado 

pedido de penhora do próprio bem alienado fi duciariamente.

3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o 

fundamento de que o bem alienado fi duciariamente em favor  da 

parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem não 

integraria o patrimônio do devedor.

4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo 

de  instrumento interposto, ensejando o presente recurso especial da 

parte exequente.

5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do 

devedor fi duciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fi duciária, 

não é, ao fi m e ao cabo, transferir para o credor fi duciário a propriedade 

plena do bem, como sucede na  compra e venda tradicional, mas 
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simplesmente garantir o adimplemento do contrato de fi nanciamento 

a que se vincula.

6. O presente posicionamento apenas reafi rma o entendimento da 

Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair 

sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fi duciária se o 

credor optar pelo processo executivo (pretensão de cumprimento), ao 

invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória).

7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior 

Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido  de penhora 

formulado por terceiro de bem objeto de alienação fi duciária, sendo 

a sua propriedade do credor fi duciário, não  se admite a constrição, 

sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fi duciário 

decorrentes do contrato de alienação fi duciária.

8. Recurso especial provido. 

ACÓRDÃO 

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

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

Justiça, por  unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.  Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente) e Nancy Andrighi votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 09 de junho de 2020 (data do julgamento). 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe: 12.6.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Alto Uruguai 

- SICREDI Alto Uruguai⁄SC, com arrimo no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” 

da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina (fl . 35):
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Agravo de instrumento. Ação de execução por quantia  certa contra 

devedor solvente. Togada a quo que  indefere o pedido de penhora 

de uma motocicleta  indicada pela exequente. Irresignação da autora. 

Direito  intertemporal. Decisão publicada em 7-11-17. Incidência  do Código de 

Processo Civil de 2015. Suscitada  possibilidade de penhora de bem móvel com 

restrição à venda. Inacolhimento. Existência de registro de contrato de alienação 

fi duciária em garantia em favor da própria exequente. Bem indicado à constrição 

que já  integra o patrimônio da recorrente. Determinação de  penhora que se 

desnuda inócua. Interlocutória mantida  incólume. Honorários sucumbenciais 

recursais.  Impossibilidade de fixação de ofício em razão da  natureza 

jurídica da decisão vergastada e da  consequente inexistência de fixação da 

verba sucumbencial no primeiro grau. Rebeldia improvida.

Consta dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Alto Uruguai - SICREDI Alto Uruguai⁄SC interpôs agravo de instrumento contra 

a decisão interlocutória prolatada nos autos (n. 030104387.2015.8.24.0046) da 

ação de  execução por quantia certa contra devedores solventes ajuizada pela 

agravante  em desfavor de Jean Carlos Strapasson EPP, Jean Carlos  Strapasson 

e Lucineide Quinot, na qual a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de 

Palmitos⁄SC indeferiu o pedido de penhora formulado pela Exequente.

O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso sob o fundamento 

de  que se afi guraria inefi caz o deferimento de penhora tendo em vista que 

o bem  já integra o patrimônio da própria recorrente conforme a ementa 

acima transcrita.

Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados nos 

seguintes termos (fl . 52):

Embargos de declaração em agravo de instrumento.  Verberada omissão 

na decisão colegiada. Inocorrência.  Manifestação clara no aresto sobre 

a matéria debatida.  Argumentação recursal destinada a ressuscitar o  debate 

da decisão embargada. Via eleita inadequada.  Exegese do art. 1.022 da novel 

lei adjetiva civil.  Prequestionamento. Impossibilidade na seara eleita  quando 

não verificado quaisquer dos vícios previstos  no art. 1.022 do CPC⁄2015. 

Honorários recursais.  Inteligência do art.85, §§ 1° e 11, do NCPC. Inviabilidade 

de imposição. Superior Tribunal de Justiça que veda afi xação da verba recursal em 

inconformismos interpostos na mesma instância. Aclaratórios rejeitados.

Em suas razões de recurso especial, a recorrente asseverou que violação aos 

arts. 3º e 5º, do Decreto-lei n.º 911⁄1969 e 835, inciso IV, do Código de Processo 

Civil; além de divergência jurisprudencial no que diz respeito à  possibilidade 
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de penhora do bem alienado fi duciariamente em favor do próprio  exequente. 

Requereu o provimento do recurso especial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas. 

A polêmica do presente recurso especial situa-se em torno da possibilidade de 

penhora do bem alienado fi duciariamente em favor do próprio exequente.

Relembre-se que se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

em decorrência do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário 

n.º B42232145-0.

Após serem devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento 

do débito exequendo e tampouco embargaram a execução, razão  pela qual 

foi realizada, via sistema BacenJud, tentativa de indisponibilidade de  ativos 

fi nanceiros registrados em nome dos exectutados, que restou infrutífera.

Na sequência, a exequente postulou pela penhora da motocicleta de 

placa MLJ - 6266, de propriedade do primeiro executado Jeancarlos Strapasson - 

EPP, bem como do veículo de placa IDX - 1465, este de propriedade da terceira 

executada Lucineide Quinot.

A juíza singular indeferiu o pedido de penhora da motocicleta 

sob o  fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da 

parte  exequente impossibilita a concessão da medida, eis que o bem não 

integraria o patrimônio do devedor.

Em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado 

de  Santa Catarina reafi rmou a inefi cácia do deferimento de penhora de um 

bem  que já integra o patrimônio da própria parte exequente conforme o 

seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)

Não se descuida do entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça 

acerca da impossibilidade de se penhorar bem alienado  fi duciariamente, por 

não integrar mais o patrimônio do devedor, nada  impedindo, contudo, que os 

direitos do devedor fi duciante oriundos do contrato sejam constritos. A propósito, 

colaciona-se: AgRg no REsp n. 1459609⁄RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11-11-14.
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No entanto, a discussão em contenda passa longe do entendimento 

suso esmiuçado, pois no caso em tela a Togada indeferiu o pedido de penhorado 

bem móvel em questão (fl . 92 dos autos principais) por já  existir uma restrição 

à venda em favor da própria Exequente,  tornando-se inócua qualquer medida 

constritiva do referido automóvel, na medida em que a motocicleta já integra o 

patrimônio da Recorrente.

Ora, com a razão a Julgadora de origem mormente porque, de fato, se afi gura 

inefi caz o deferimento de penhora de um bem que já integra o  patrimônio da 

própria Recorrente, consoante o debulhado no próprio documento ajoujado à fl . 

92 dos autos principais.

Aliás, abebera-se das razões recursais que a Insurgente sequer se preocupou 

em atacar a premissa adotada pela Juíza de Direito para rechaçar o indeferimento 

do pedido de penhora, na medida em que  apresentou a tese genérica de 

possibilidade de constrição de bem  alienado fi duciariamente, sem atentar-se 

para as peculiaridades do caso em tela, ou seja, de que o bem que se pretende 

ver retido já integra o  seu patrimônio. Por óbvio, diante dos argumentos suso 

esquadrinhados,  a manutenção da interlocutória açoitada é medida que se 

impõe.

Em suas razões, a parte recorrente asseverou que a matéria recorrida 

é  unicamente de direito, eis que a inconformidade versa unicamente acerca 

da possibilidade de o credor recorrer à ação executiva ao invés de propor a ação de 

busca e apreensão para apreender o bem que lhe serve de garantia fi duciária, 

bem como de tantos outros quantos bastem para a satisfação de seu crédito.

Aduziu que, na hipótese dos autos, o que se pretende ver penhorado 

é o  próprio bem que serve de garantia fi duciária ao instrumento de crédito 

objeto  do processo executivo, ou seja, o próprio bem que o primeiro 

executado entregou espontaneamente à recorrente como garantia do crédito que 

lhe foi concedido.

Merece acolhida a irresignação recursal.

Trata-se a presente demanda de ação de execução lastreada em 

título  extrajudicial - cédula de crédito bancária - na qual pretende o credor 

fi duciário a penhora do bem a ele alienado fi duciariamente.

Consoante destacado pela Min. Nancy Andrighi no julgamento 

do  Recurso Especial n.º 1.629.861⁄DF, a intenção do devedor fi duciante, ao 

afetar  o imóvel ao contrato de alienação fi duciária, não é, ao fi m e ao cabo, 

transferir  para o credor fi duciário a propriedade plena do bem, como sucede 

na compra e  venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento 
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do contrato de fi nanciamento a que se vincula, visando, desde logo, o retorno 

das partes ao status quo ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao 

seu patrimônio.

A propósito:

Recurso especial. Ação de execução de título extrajudicial. Interesse recursal. 

Ausência.  Impenhorabilidade de bem de família. Matéria de  ordem pública. 

Reexame de fatos e provas. Súm. 07⁄STJ.  Alienação fiduciária de imóvel em 

garantia. Direitos do devedor fi duciante afetados à aquisição do bem de família. 

Impenhorabilidade. Julgamento: CPC⁄15.

1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 29⁄09⁄2014, da  qual 

foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28⁄06⁄2016 e concluso ao 

gabinete em 27⁄09⁄2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora dos direitos 

do devedor advindos de contrato de alienação fiduciária de  imóvel, mesmo 

quando sejam insufi cientes para a satisfação integral da dívida; bem como decidir 

sobre a incidência da proteção do bem de família.

3. Há de ser reconhecida a ausência de interesse quando não  confi gurada a 

necessidade ou utilidade do provimento recursal pleiteado.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família 

é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer  tempo e grau de 

jurisdição.

5. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de que o bem cuja penhora 

fora determinada representa o único imóvel residencial que  compõe o acervo 

patrimonial do devedor, exige-se o reexame de fatos e  provas, vedado nesta 

instância especial ante o óbice da súmula 07⁄STJ.

6. A intenção do devedor fi duciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação 

fi duciária, não é, ao fi m, transferir para o credor fi duciário  a propriedade plena do 

bem, como sucede na compra e venda, senão  apenas garantir o adimplemento 

do contrato de financiamento a que  se vincula, visando, desde logo, o retorno 

das partes ao status quo  ante, com a restituição da propriedade plena do bem ao 

seu patrimônio.

7. Os direitos que o devedor fi duciante possui sobre o contrato de alienação 

fi duciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena 

do bem. E, se este bem for o único imóvel  utilizado pelo devedor fi duciante 

ou por sua família, para moradia  permanente, tais direitos estarão igualmente 

afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa 

condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o 

art. 1º da Lei 8.009⁄90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei. 8. 

Salvo comprovada má-fé e ressalvado o direito do titular do respectivo crédito, a 
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proteção conferida por lei ao “imóvel residencial próprio” abrange os direitos do 

devedor pertinentes a contrato  celebrado para a aquisição do bem de família, 

fi cando assim  efetivamente resguardado o direito à moradia que o legislador 

buscou  proteger. 9. Hipótese em que, sendo o recorrido possuidor direto 

do  imóvel dado em garantia do contrato de alienação fi duciária e  constatado 

pelo Tribunal de origem que o bem é o único imóvel  residencial que compõe 

seu acervo patrimonial, nele sendo domiciliado,  há de ser oposta ao terceiro a 

garantia da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do 

devedor fi duciário.

10. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1629861⁄DF, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06⁄08⁄2019, DJe 08⁄08⁄2019, g.n.)

Ademais, verifica-se que o presente posicionamento apenas 

reafi rma entendimento já revelado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 

de que a penhora pode recair sobre o próprio bem dado em garantia no contrato 

de  alienação fi duciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão 

de cumprimento das obrigações), hipótese dos autos, ao invés da ação de busca 

e apreensão (pretensão de resolução do contrato).

A propósito:

Processual civil. Recurso especial. Alienação fi duciária. Penhora. Bem dado em 

garantia do contrato. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. “Se o credor optar pelo processo de execução, os bens objeto do  contrato 

de alienação fiduciária em garantia podem ser indicados pelo  devedor para 

a penhora” (REsp 448.489⁄RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de  Aguiar, Quarta Turma, 

Unânime, DJ: 19⁄12⁄2002, p. 376).

II. Recurso especial conhecido em parte e provido. (Resp 838.099⁄SP, Rel. Ministro 

Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26⁄10⁄2010, Dje 11⁄11⁄2010)

Alienação fi duciária. Execução. Penhora. Bens dados em garantia. Se o credor 

optar pelo processo de execução, os bens objeto  do contrato de alienação 

fi duciária em garantia podem ser indicados pelo devedor para a penhora, só se 

justifi cando a constrição sobre  outros bens se os indicados forem insufi cientes.   

Recurso conhecido e  provido.  (Resp 448.489⁄RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 

Quarta Turma, DJU de 19.12.2002)

Por fi m, verifi ca-se que não se trata de bem alienado fi duciariamente 

a terceiro, o que teria o condão de afastar a penhora.

Com efeito, há posicionamento jurisprudencial no âmbito deste 

Superior  Tribunal de Justiça no sentido de que, nas hipóteses de alienação 
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fi duciária, sendo a propriedade do bem do credor fi duciário, não se pode admitir 

que a  penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas 

podem ser constritos os direitos do devedor fi duciário decorrentes do contrato 

de alienação fi duciária.

A propósito:

Agravo interno. Recurso especial. Ausência de violação ao art. 1.022 do CPC⁄2015. 

Despesas  condominiais. Imóvel alienado fi duciariamente.  Penhora sobre o  imóvel. 

Impossibilidade. Constrição que pode recair, contudo, sobre os direitos decorrentes do 

contrato de alienação fi duciária do imóvel. Incidência da súmula 83⁄STJ. Avaliação do 

bem por perito. Revisão de fatos e provas. Aplicação da súmula 7⁄STJ.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, 

de forma sufi cientemente ampla e fundamentada, apenas  contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada  violação ao art. 1.022 do 

Código de Processo Civil⁄2015.

2. Como a propriedade do bem é do credor fi duciário, não se pode admitir que 

a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser 

constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fi duciária. Incidência 

da Súmula 83⁄STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 

n. 7⁄STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.  (AgInt no REsp  1832061⁄SP, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta  Turma, julgado em 20⁄04⁄2020, DJe 

24⁄04⁄2020)

Agravo interno no recurso especial. Processual civil.  Bem imóvel. Taxas 

condominiais. Alienação fi duciária  em garantia. Direitos do devedor fi duciante. 

Penhora. Impossibilidade.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código 

de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3⁄STJ).

2. Não se admite a penhora do bem alienado fi duciariamente em  execução 

promovida por terceiros contra o devedor fi duciante, visto  que o patrimônio 

pertence ao credor fi duciário, permitindo-se, contudo,  a constrição dos direitos 

decorrentes do contrato de alienação fi duciária. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1840635⁄SP, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16⁄03⁄2020, DJe 19⁄03⁄2020) 

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso  especial para 

reconhecer a possibilidade de penhora do bem alienado fi duciariamente ao recorrente.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.803.250 - SP (2018⁄0198929-7) 

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Relator para acórdão: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Marcia La Selva Kindermann

Recorrente: Sergio Carlos Kindermann

Advogados: Paulo Guilherme de Mendonça Lopes  - SP098709

Ricardo Tosto de Oliveira Carvalho  - SP103650

Recorrido: Meltex Aoy Comercio de Manufaturados Ltda

Advogados: Sérgio Zahr Filho e outro(s) - SP154688

Fernando Stefanelli Galucci  - SP299880

EMENTA

Recurso especial. Processual civil. Execução. Dívida particular de 

sócio. Penhora. Quotas sociais. Sociedade em recuperação  judicial. 

Possibilidade.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código  de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3⁄STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a defi nir se em ação de execução 

proposta contra  sócio, relativa a dívida particular por ele contraída, 

é permitida a penhora de suas quotas sociais e, caso possível, se essa 

situação se altera na hipótese de a  sociedade estar em recuperação 

judicial.

3. É possível, uma vez verifi cada a inexistência de outros bens 

passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida 

particular por ele  contraída sem que isso implique abalo na  aff ectio 

societatis. Precedentes.

4. Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade 

empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, 

a liquidação da quota.

5. Recurso especial não provido.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima 

indicadas,  prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra 

Nancy Andrighi, acompanhando a divergência e o voto do Sr. Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, acompanhando o Sr. Ministro Relator, decide a Terceira 

Turma, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que lavrará o acórdão.

Vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso 

Sanseverino.   Votaram com o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva os Srs. 

Ministros Moura Ribeiro (Presidente) e Nancy Andrighi. 

Brasília (DF), 23 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe: 1º.7.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Márcia Laselva Kindermann e 

Sérgio Carlos Kindermann interpõem recurso especial, fundado na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.

Extrai-se dos autos que, no bojo da ação de execução promovida por 

Meltex  Aoy Comércio de Manufaturados Ltda. contra Active Brands 

LLC, Márcia Laselva Kindermann, Sérgio Carlos Kindermann e outros, o Juízo 

de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital⁄São Paulo 

deferiu, no que importa à presente controvérsia, o pedido de penhora sobre as 

quotas sociais das empresas Barilux Serviços de Assessoria e Desenvolvimento 

de Pesquisas Ltda., Alphatreze Comércio e Serviços Gráfi cos  Ltda., Jim&C 

Participações Ltda., pertencentes aos executados Márcia Laselva Kindermann 

e Sérgio Carlos Kindermann (e-STJ, fl s. 719-720 e 734-735).

Inconformados, os executados Márcia Laselva Kindermann e Sérgio 

Carlos Kindermann interpuseram agravo de instrumento, em que deduziram, em 

suma, as seguintes teses (e-STJ, fl s. 1-12): a) as quotas sociais são impenhoráveis 

ante o fl agrante prejuízo da aff ectio societatis; b)  a quota representa uma parte 

ideal do capital social, confi gura uma  expectativa de direito no momento de 
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liquidação da sociedade e não possui exequibilidade; c) o plano de recuperação 

judicial das empresas Jim&C e Chiva acabou de ser aprovado e a  medida 

interfere na recuperação das empresas;  d)  a manutenção da constrição, além 

de  afrontar norma prevista no ar. 805 do NCPC, confi gura fl agrante excesso 

e causa evidente prejuízo aos executados, uma vez que a exequente ainda não 

comprovou ter buscados  outros meios menos gravosos para satisfazer seu 

crédito.

O Tribunal de origem negou provimento à insurgência recursal, nos termos 

da seguinte ementa (e-STJ, fl . 761):

Ação de execução. Penhora de quotas sociais em nome dos  executados. 

Possibilidade. Recuperação judicial da pessoa  jurídica que não impede tal 

constrição. Ausência de vedação legal. Decisão mantida.

Nada impede a constrição de quotas sociais, na medida em que não se está 

atingido os bens da sociedade, mas tão somente as cotas sociais de propriedade 

dos sócios.

Ademais, a medida em estudo encontra amparo legal no dispositivo processual 

previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a recuperação judicial da pessoa jurídica também não impede a 

constrição judicial de patrimônio que pertence aos sócios.

Agravo não provido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fl s. 788-

790).

Em seu apelo especial, fundado na alínea  a  do permissivo 

constitucional,  Márcia Laselva Kindermann e Sérgio Carlos Kindermann 

apontam violação dos arts. 35 e 66 da Lei n. 11.101⁄2005 e 805 do Código de 

Processo Civil.

Nas razões recursais, sustentam, em síntese, a insubsistência da penhora 

de  quotas das sociedades em recuperação judicial, uma vez que tal medida 

impõe a terceiros a aceitação de pessoa estranha ao quadro social por constrição 

judicial, em evidente prejuízo a aff ectio societatis, além de não haver vantagem ao 

credor, visto que “[...] lhe recairá não apenas direitos, mas também obrigações” 

(e-STJ, fl . 775).

Aduzem, também, que, somente com a concordância geral dos 

credores arrolados no plano, seria possível operar a oneração de bem ou direito 

afeto à empresa em recuperação judicial (e-STJ, fl . 776).
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Defendem, outrossim, que eventual admissão de penhora sobre quotas 

sociais  afigura-se excepcional, dependente de comprovação, por parte da 

exequente, do exaurimento  de outros bens menos gravosos aos executados, 

providência, na espécie, não levada a efeito. A esse pretexto, anotam, ainda, que 

“a recorrida deveria ter comprovado a viabilidade da referida constrição, ou seja, 

comprovado documentalmente ao MM. Juízo Primevo que referidas empresas 

não estão apenas ativas, mas, atualmente em operação, com faturamento, etc., o 

que justifi caria a possibilidade de liquidação positiva das referidas quotas, o que 

não foi comprovado” (e-STJ, fl . 776).

A parte adversa apresentou contrarrazões às fl s. 794-804 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: A controvérsia posta no presente 

recurso especial centra-se em saber se, em execução proposta contra sócio, por 

dívida particular por este contraída, é possível, ou não, a penhora recair sobre 

quotas sociais de sua titularidade, sob o enfoque da preservação da  aff ectio 

societatis, e considerada a circunstância de que a sociedade empresarial, da qual 

o executado possui participação societária, objeto de constrição, encontra-se em 

recuperação judicial.

Discute-se, inclusive, se a medida executiva levada a efeito haveria 

de ser  precedida da concordância geral dos credores arrolados no plano de 

recuperação.

Debate-se, nesse contexto, se a constrição judicial sobre a 

participação  societária pertencente ao executado viola o princípio da menor 

onerosidade do devedor. 

Nos termos relatados, as instâncias ordinárias, de modo uníssono, 

reputaram  possível, diante da inexistência de outros bens, a penhora sobre 

as quotas sociais  pertencentes aos executados, na medida em que estes não 

se confundem com o patrimônio  da sociedade empresarial,  sendo certo que a 

circunstância de encontrar-se a empresa em recuperação judicial não constitui, por si, 

impeço a tal propósito.

Pela relevância, transcrevem-se, pois, os fundamentos adotados pela 

Corte estadual (e-STJ, fl s. 760-764):
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O processo executivo é regido pelo princípio da responsabilidade patrimonial: 

os devedores respondem, com seu patrimônio, por suas dívidas.

Com efeito,  nada impede a constrição de cotas sociais das 

empresas pertencentes aos executados, porquanto não se está atingido os bens 

da sociedade, mas tão somente as cotas sociais de propriedades dos sócios.

A medida em estudo encontra amparo legal no artigo 835 do Código 

de Processo Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) 

VI - ações e quotas de sociedades empresárias;

(...)”.

No caso concreto, ao contrário do que afi rmaram os recorrentes, não se verifi ca 

que a r. decisão tenha causado qualquer infringência à norma processual prevista 

no artigo 805 do NCPC.

Até porque, da análise dos autos, verifi ca-se que diversas foram as tentativas 

do exequente em localizar bens para a satisfação do crédito executado, restando 

evidenciada a inexistência de outros meios capazes de promover a execução, fato 

esse que poderia ser facilmente contrariado pelos agravantes, mediante a simples 

indicações de outros  bens disponíveis e aptos à garantir a execução, mas que, 

também não o fi zeram.

Por outro lado, os recorrentes também não comprovaram que a manutenção 

da medida irá configurar qualquer excesso ou prejuízos,  sendo, portanto, 

justifi cável a penhora de ações determinada pelo juízo “a quo”.

Por fim, ao contrário do que afirmam os agravantes, a constrição 

judicial  também não infringe a previsão legal contida nos artigos 1.026 do 

CC,  porquanto recaiu sobre a participação social dos executados, e não 

no  patrimônio empresarial. Aliás, o posicionamento do C. Superior Tribunal  de 

Justiça é no sentido de admitir a penhora ainda que o contrato social  vede a 

alienação de cotas, por meio de cláusula específi ca.

[...]

Em resumo, a restrição imposta por contrato social em razão 

da aff ectio societatis não é determinante para impenhorabilidade das cotas.

A recuperação judicial da pessoa jurídica também não impede a  constrição 

judicial de patrimônio que pertence ao sócio.

Tal compreensão, ainda que acertada no tocante à admissão, 

pelo  ordenamento jurídico, de a penhora poder incidir sobre quotas sociais, 

merece contemporização, e mesmo aprofundamento, na hipótese de encontrar-
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se a sociedade  empresarial submetida a regime concursal de credores, no 

particular, em recuperação judicial.

Efetivamente, afigura-se inquestionável — notadamente a partir da 

vigência do Código Civil de 2002 — a possibilidade de, em execução promovida 

por credor particular do  sócio, a constrição judicial recair sobre os lucros da 

sociedade, ou sobre a parte que lhe tocar em liquidação atinente a sua participação 

societária, após constatada a insufi ciência de outros bens do devedor.

As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma 

sociedade  simples, por serem dotadas de expressão econômica e constituírem 

parte integrante do  patrimônio dos sócios, são passíveis de alienação e⁄ou 

oneração.

Por quotas sociais compreende-se a representação de parcela do capital 

social  (expresso em moeda corrente nacional e destinado, em linhas gerais, à 

consecução do objeto social), a ser, segundo o contrato social, compulsoriamente 

integralizada pelo pretenso sócio, conferindo-se-lhe, a partir de então, status de 

sócio, com direitos e obrigações perante  o ente jurídico.   Não é despiciendo 

notar, assim, que, embora pertencente ao sócio, a  participação societária, 

como representação do capital social devidamente integralizado,  situa-

se, inegavelmente, num ponto de interseção com relação ao patrimônio da 

sociedade empresarial.

Como adiantado, o Código Civil de 2002, em seu art. 1.026, dissipou a 

intensa controvérsia então existente na seara doutrinária, e até jurisprudencial, 

quanto à aludida possibilidade, ao preceituar, in verbis:

Art. 1.026.  O credor particular de sócio pode, na insufi ciência de outros bens do 

devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou 

na parte que lhe tocar em liquidação.

 Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer 

a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma  do art. 1.031, 

será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela 

liquidação.

[Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação  a 

um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente 

realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base 

na situação patrimonial da sociedade, à  data da resolução, verifi cada em 

balanço especialmente levantado.
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 § 1º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais 

sócios suprirem o valor da quota.

§ 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, 

a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. 

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)]

Sob o enfoque do Código de Processo Civil de 1973, a constrição judicial 

sobre  quotas sociais era admitida, em tese, por meio de uma interpretação 

extensiva do art. 655, X, que estipulava, em ordem preferencial, entre os bens 

passíveis de penhora,  os  direitos e  ações. A partir da alteração promovida pela 

Lei n. 11.385⁄2006, o Código de Processo Civil então vigente passou a prever, 

no inciso VI do referido dispositivo legal, a penhora de quotas de sociedades 

empresariais, sem, todavia, estabelecer, como se pudesse melhor almejar, 

o procedimento a ser observado para sua consecução.

O Código de Processo Civil de 2015, em consonância com a lei 

substancial,  também estabeleceu, no art.   835, IX, a possibilidade de recair a 

constrição judicial sobre as quotas sociais, com o mérito de preceituar, no art. 

861, o rito a ser seguido, nos seguintes termos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

 [...]

 IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

[...]

Art. 861.  Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em  sociedade simples ou 

empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a 

sociedade:

 I - apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito  de 

preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação 

das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

 § 1º Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-

las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em 

tesouraria.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica à sociedade anônima de capital 

aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas  em bolsa de 

valores, conforme o caso.
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§ 3º Para os fi ns da liquidação de que trata o inciso III do caput, o  juiz poderá, a 

requerimento do exequente ou da sociedade,  nomear administrador, que deverá 

submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.

§ 4º O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento 

das quotas ou das ações liquidadas:

I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e 

sem diminuição do capital social, ou por doação; ou

II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples 

ou empresária.

§ 5º Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de  direito de 

preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das  ações pela sociedade e a 

liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz 

poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.

Como se constata, o regramento legal buscou promover um balizamento 

dos  interesses contrapostos, preservando-se, de um lado, até certa medida, 

a manutenção da  affectio societatis,  diante da possibilidade de os sócios 

remanescentes ou a própria  sociedade, desde que haja previsão contratual  e a 

situação patrimonial o permita,   de suprirem o valor da quota social executada, 

sem prejuízo, por outro lado, da satisfação do credor particular do sócio, que, em 

última análise, poderá ter a seu favor a liquidação da participação societária de 

titularidade do devedor. 

Fica reconhecido, nesses termos, o direito do credor particular do sócio 

de fazer incidir a penhora sobre a participação societária, o que poderá ensejar a 

liquidação da quota social, com redução do capital social, cujo ônus, nesse caso, 

é arcado,  indiscutivelmente, pela sociedade empresarial. Afi nal, se o sócio, em 

situação de  normalidade da atividade empresarial, possui o direito de, perante 

a sociedade  empresarial, liquidar sua participação societária, valendo-se, por 

exemplo, de seu direito de retirada, razão não haveria para se impedir que um 

credor particular desse sócio, no bojo de processo executivo por ele instaurado, 

pudesse “sub-rogar-se” no crédito advindo da aludida liquidação.

Naturalmente, tal providência — determinação de penhora sobre quotas 

sociais  —, em cotejo com o princípio da menor onerosidade ao devedor, 

positivado no art. 805 do  CPC⁄2015, não prescinde de fundamentação 

adequada, considerada a irrefreável repercussão na esfera jurídica (e patrimonial) 

de terceiro, no caso, a sociedade empresarial,  que, absolutamente alheia à 

relação jurídica creditícia travada entre o sócio devedor e seu credor particular, 
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poderá sofrer diretamente os impactos da constrição judicial sobre a participação 

societária levada a efeito.

A esse propósito, absolutamente relevante aferir a inexistência de outros 

bens,  passíveis de penhora, inclusive, lucros da sociedade aos quais o sócio 

devedor, porventura, faça jus, para, somente então, viabilizar a constrição judicial 

sobre as quotas sociais.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

Processo e direito civil. Recurso especial. União estável.  Penhora, em 

execução de alimentos, da meação do devedor, relativa às quotas sociais de sua 

companheira  em sociedade de responsabilidade limitada. Possibilidade,  tendo 

em vista o disposto no artigo 655, VI, do Código de  Processo Civil. Todavia, é 

medida que, nos moldes do  previsto no artigo 1.026, combinado com o artigo 

1.053, ambos do Código Civil, só pode ser deferida em último caso, se não houver 

lucro a ser distribuído aos sócios.  Aplicação dos princípios da conservação da 

empresa e da menor onerosidade da execução.

1. Aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, portanto 

a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora da 

meação do devedor para satisfação de débito exequendo, podendo, nos moldes 

do disposto no artigo 655, VI, do Código de Processo Civil, recair sobre as quotas 

sociais de sociedade limitada pertencentes a sua companheira, ainda que exista 

vedação no contrato social da sociedade empresária à livre alienação das cotas, 

sem que isso, contudo, implique a admissão como sócio daquele que arrematar 

ou adjudicar. Precedentes do STJ.

2. No entanto, não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código 

Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só  deve ser 

efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas  pelo dispositivo 

mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir 

a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária 

e maior onerosidade da execução,  visto que a liquidação parcial da sociedade 

empresária, por débito  estranho à empresa, implica sua descapitalização, 

afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores.

3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com  o 

artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e 

da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas 

impostas pela lei, requerendo a penhora dos  lucros relativos às quotas sociais 

correspondentes à meação do devedor,  conforme também a inteligência do 

artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora 

das cotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, 

em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica.
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4. Recurso especial provido.

(REsp 1284988⁄RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

19⁄03⁄2015, DJe 09⁄04⁄2015)

No particular, o Tribunal de origem, sem chegar a esse ponto de 

detalhamento  (quanto à eventual existência de lucros da sociedade em favor 

dos sócios) — até porque não houve nenhuma alegação nesse sentido pela parte 

interessada —, asseverou,  categoricamente, inexistirem bens a fazer frente à 

execução, conclusão corroborada pelo proceder adotado pelos executados, que, 

embora instados para tanto, deixaram de indicar bens a garantir o juízo.

Essa conclusão, é certo, mostra-se insuperável na presente via especial.

Seja como for, não se pode deixar de reconhecer que, encontrando-se 

a  sociedade em recuperação judicial, a evidenciar indiscutível crise fi nanceira, 

eventual distribuição de lucros aos sócios confi guraria manifesta contradição de 

proceder, senão verdadeira fraude aos credores concursais. De igual modo — já 

que perante os credores da sociedade o efeito é rigorosamente o mesmo — não 

se poderia permitir que os lucros a que o sócio fi zesse jus fossem penhorados 

para fazer frente a uma dívida particular deste na  hipótese de encontrar-se a 

sociedade em recuperação judicial. Aliás, essa possível  interpretação do atual 

sistema legal é objeto de salutar disposição no Projeto de Lei n. 10.220⁄2018 (art. 

6º-A), que busca aprimorar a Lei de Recuperação e Falências e, no ponto, obstar, 

peremptoriamente, a prática de tal ato societário que, em si, desborda da boa-fé.

Retomando a questão discutida nos autos, é de se constatar que a 

reserva  legal — de relegar a penhora sobre as quotas sociais à última opção 

— justifi ca-se no fato de  que a liquidação da participação societária, com o 

específi co propósito de promover a  satisfação do credor particular do sócio 

redunda, em última análise, justamente na redução  patrimonial da sociedade 

empresarial, que haverá de promover o pagamento do valor da dívida do sócio, 

até o limite do valor apurado.

Nesse contexto, já se pode antever que o fato de a sociedade 

empresarial encontrar-se em recuperação judicial — cujo acervo patrimonial há 

de fazer frente também e principalmente aos créditos concursais — não se revela uma 

circunstância  absolutamente indiferente à viabilização da pretendida penhora 

sobre quotas sociais, voltada  a satisfazer um débito particular do sócio, como 

compreendeu o Tribunal de origem.  
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Ao contrário. A sociedade empresarial em recuperação judicial, 

embora  mantenha incólume sua personalidade jurídica, assim como sua 

administração ordinária nos negócios sociais (sob a fi scalização do Comitê de 

Credores, se houver, do administrador  judicial e do Ministério Públido), não 

possui livre disposição de seus bens, devendo-se ater, detidamente, à consecução 

do plano de recuperação judicial, sobretudo aos créditos a ela submetidos.

Por óbvio, o credor particular do sócio não se submete aos efeitos 

da  recuperação judicial. Tampouco é possível atribuir-lhe a qualidade de 

credor extraconsursal, na medida em que não se trata de um débito assumido 

(diretamente) pela recuperanda. Afi gura-se, pois, de todo inadequado conferir-

lhe qualquer privilégio em detrimento dos  credores concursais, e mesmo dos 

extraconcursais, sob pena de se incorrer em manifesta injustiça, já que de débito 

social não se trata propriamente.

Para a solução da questão posta — viabilidade de penhora de quota 

social por dívida particular de sócio, considerada a circunstância de a sociedade 

empresarial  encontrar-se em recuperação judicial —, deve-se verifi car qual 

foi o tratamento conferido pela  Lei n. 11.101⁄2005 ao sócio de exercer seu 

direito de liquidar sua participação societária perante a sociedade empresarial 

(por exemplo, valendo-se de seu direito de retirada), nos casos em que esta se 

encontre submetida a regime concursal de credores, seja no de falência, seja no 

de recuperação judicial.

Isso porque, como visto, se a lei de regência limitar, de alguma forma, 

esse  direito do sócio, em decorrência do regime concursal de credores que a 

sociedade empresarial se encontra submetida, seu credor particular, pela mesma 

razão, estará impedido de dele se apropriar, por meio da pretendida penhora.

A esse propósito, interessante notar que a Lei n. 11.101⁄2005, ao tratar 

da  falência, foi peremptória em assentar que, uma vez decretada a quebra, os 

sócios não poderão exercer seu direito de retirada, uma vez que a liquidação de 

sua participação societária somente poderá ser efetivada, se e quando, todos os 

credores da massa tiverem seus créditos integralmente quitados.

Reproduz-se, pela relevância, o tratamento legal ofertado à matéria:

Art. 116. A decretação da falência suspende:

II – o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas quotas 

ou ações, por parte dos sócios da sociedade falida.
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Art. 83. A classifi cação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

§ 2º Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao 

recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade.

Marcelo Barbosa Sacramone, em comentário ao § 2º do art. 83, acentua 

(sem grifo no original):

[...] Os créditos originados da participação no capital social são os devidos aos 

sócios em razão do exercício de seu direito de retirada, de terem sido excluídos da 

companhia, ou de dissolução parcial da pessoa jurídica por qualquer outra razão. 

Nessa hipótese, não se inclui esse crédito entre os créditos subordinados.

Como é resultante da participação no capital social e não de obrigação contraída 

pela pessoa jurídica, os sócios apenas receberão os referidos valores após a satisfação 

de todas as obrigações sociais. Os valores decorrentes de sua participação no capital 

apenas serão aos sócios ou seus herdeiros distribuídos após a satisfação de todos os 

credores e, caso remanesçam ativos, após a satisfação dos juros a que eles têm direito 

em razão do crédito. (in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2018. p. 337)

Na mesma trilha, anota Sérgio Campinho (sem grifo no original):

[...] Somente após o integral pagamento dos créditos subordinados é que, havendo 

sobras (Lei n. 11.101⁄2005, art. 153), serão ela partilhadas entre os sócios, segundo a 

proporção de  seus quinhões sociais, visto que a falência implica a dissolução  da 

sociedade. Desse modo, os créditos de sócios referidos como  subordinados 

não se confundem com o direito essencial de que  são titulares, consistentes na 

participação do acervo da  sociedade em caso de liquidação.  Assim, se um sócio 

conceder  empréstimo à sociedade, o seu crédito será classifi cado na categoria 

dos  subordinados, direito esse, portanto, inconfundível com o de partilha 

do  ativo remanescente (in Curso de Direito Comercial: Falência e  Recuperação de 

Empresa. São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 382).

Como se constata, na hipótese de falência, o sócio somente poderá 

reaver os  valores destinados à integralização do capital social por ocasião da 

constituição da sociedade empresaria, após a quitação de todos os credores da 

massa. Logo, o credor particular desse sócio, de igual modo, não poderia fazer a 

penhora incidir sobre tais bens.

Por sua vez, a lei de regência, não tratou, ao menos de modo específi co, sobre 

o exercício do direito de retirada pelo sócio e, por conseguinte, o direito de 

liquidar sua participação societária, na recuperação judicial.
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Sem valer-se do tratamento legal conferido à falência (art. 83, § 2º, c⁄c 116, 

II) — consideradas fi nalidades e especifi cidades de cada instituto —, é lídimo 

constatar,  também para o caso da recuperação judicial, que a quotas sociais 

podem, de igual modo, fazer frente aos créditos concursais.

Na verdade, de modo genérico, a lei de regência assentou, em seu art. 

66, que,  encontrando-se a sociedade empresarial em recuperação judicial, a 

alienação ou oneração  de seus bens, especifi camente aqueles integrantes de 

seu ativo permanente, afi gura-se vedada, pois estes bens estão comprometidos 

justamente na consecução do plano de recuperação judicial.

A proibição de alienar ou onerar bens do chamado ativo permanente 

é  excetuada apenas se estes estiverem previamente relacionados no próprio 

plano de recuperação judicial (como forma, aliás, de reestruturação da empresa, 

nos termos do art.  50) e nos casos de evidente utilidade e⁄ou necessidade, 

reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores.

Transcreve-se, pois, o aludido dispostivo legal:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não 

poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente,  salvo 

evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção 

daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Sobre a extensão da vedação contida no art. 66 e sua finalidade, 

oportuno  trazer à lume as considerações de Gladson Mamede (sem grifo no 

original):

A partir da distribuição do pedido recuperatório, o devedor não  poderá 

alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo  permanente, salvo (1) aqueles 

previamente relacionados no  plano de recuperação judicial, e (2) casos de 

evidente utilidade,  reconhecida pelo juiz, depois de ouvio o comitê (artigo 66 da 

Lei  11.101⁄2005). Em fato, todo o patrimônio econômico (não o  patrimônio 

moral) de uma pessoa, indistintamente e no limite de  suas forças (nos limites do 

patrimônio bruto ou patrimônio ativo),  responde por cada obrigação e por todas 

elas (patrimônio  passivo ou patrimônio negativo). O enfraquecimento do ativo 

da empresa faz-se sempre em prejuízo dos credores, ou seja, dos titulares ativos das 

relações que compõem o respectivo passivo.

O juiz, contudo, pode reconhecer a utilidade na alienação ou oneração  de 

bens ou direitos do ativo permanente do devedor, o que pode  acontecer em 

incontáveis circunstâncias. O comitê apenas opina; o juiz decide, podendo acatar 

ou não, a opinião do comitê. A decisão deve ser fundamentada, sendo agravável. 
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Ademais, essa alienação deve ser circunstancial, ou seja, não pode ser abrangente 

ao ponto de furtar à assembleia geral de credores a faculdade de deliberar sobre 

a recuperação judicial ou, até, sobre a falência do devedor.

Atente-se para o fato que a restrição à alienação de bens está  limitada ao ativo 

permanente, isto é, bens e direitos que  compõem o patrimônio da empresa com 

intenção de permanência, não se esperando imediata conversão em pecúnia.

[...]

Não se impede a alienação dos bens do  ativo circulante  da empresa, 

ou seja, das disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social 

subsequente e as aplicações de recursos em despesas do  exercício seguinte 

(artigo 179, I, da Lei n. 6.404⁄76). Nesse grupo de  contas são contabilizados o 

dinheiro disponível em caixa, os depósitos bancários, as aplicações fi nanceiras em 

curso prazo, as dívidas e títulos de crédito de recebimento imediato (por exemplo, 

duplicatas a receber, cheques pós-datados etc.) e os estoques (bens destinados 

à venda  imediata). (in Falência e Recuperação de Empresa. 10ª Edição. São Paulo: 

Editora Atlas, 2019, p. 183-184)

Pode-se concluir, assim, que o direito de retirada, e, por conseguinte, 

o  direito de liquidar sua participação societária — que, em última análise, 

implica  alienação⁄oneração de ativo permanente do patrimônio da sociedade —, 

somente  será admitido desde que haja aprovação dos credores específi ca ou no bojo 

do  próprio plano de recuperação judicial, como forma de soerguimento da empresa, 

ou  com autorização judicial (do juízo recuperacional), no caso de se mostrar útil 

e necessário aos fi ns da recuperação.

Delineado, nesses termos, o tratamento legal e, considerando-se que 

a alienação⁄liquidação das quotas sociais, na hipótese dos autos, não reverte em 

favor do  patrimônio social, mas sim de um credor particular do sócio, ressai 

absolutamente claro que esta iniciativa não atende aos interesses da recuperação 

judicial, mostrando-se, pois, abrangida pela proibição contida no art. 66 da Lei 

n. 11.101⁄2005.

Sem descurar dos interesses do credor particular do sócio, que, como 

visto, em situação de normalidade da atividade empresarial, possui respaldo legal 

quanto à pretensão de fazer incidir a penhora nas quotas sociais do devedor, a 

situação de crise fi nanceira da sociedade empresarial, submetida à recuperação 

judicial ou à falência, enseja, por determinação legal, a proteção do patrimônio 

social, a fi m de dar consecução aos propósitos de soerguimento, bem como a 

prevalência dos interesses dos credores concursais.
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Em arremate, na esteira dos fundamentos ora expendidos, dou provimento 

ao  presente recurso especial para reconhecer a impossibilidade de recair a 

penhora sobre a participação societária do sócio, em execução promovida por 

seu credor particular, no  específi co caso de encontrar-se a correlata sociedade 

empresarial em recuperação judicial.

É o voto.

VOTO-VISTA VENCEDOR

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:  Pedi vista dos autos  para 

melhor exame da controvérsia.

Trata-se de recurso especial interposto por Márcia La Selva Kindermann 

e  Sergio Carlos Kindermann (fl s. 767⁄779, e-STJ), com amparo no art. 105, 

inciso III, alínea  “a”, da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl s. 760⁄764, e-STJ).

Tem-se, na origem, que Meltex Aoy Comércio de Manufaturados Ltda. 

ajuizou, em  30.4.2013, ação de execução contra Active Brands LLC., Active 

Brands do Brasil Assessoria Participações Ltda., Onkoy Sports Ltda., Onófrio 

Laselva Neto, Márcia Laselva Kindermann,  Sérgio Carlos Kindermann e 

Laselva Comércio de Livros e Artigos de Conveniência Ltda., tendo  como 

objeto confi ssão de dívida, adimplida até 25.10.2012, data a partir da qual as 

prestações mensais restaram em aberto, remanescendo uma dívida no valor de 

R$ 595.157,07 (quinhentos e noventa e cinco mil cento e cinquenta e sete reais 

e sete centavos - fl s. 13⁄17, e-STJ).

Consta dos autos que a confissão de dívida foi firmada por Active 

Brands LLC. Em julho de 2010, foi realizado um primeiro aditivo, em que a 

executada Active Brands do Brasil  Assessoria Participações Ltda. tornou-se 

devedora solidária dos valores confessados. Em  31.8.2011, foi realizado um 

segundo aditivo ao instrumento, a partir do qual Onkoy Sports Ltda. passou 

a ser responsável solidária pela dívida e os demais executados ingressaram 

na qualidade de fi adores, responsáveis solidários e devedores principais.

A execução foi extinta em relação à L.S. Comércio de Livros e Artigos 

de  Conveniência Ltda. (Laselva) diante do deferimento de sua recuperação 

judicial (fl . 632, e-STJ), prosseguindo em relação aos demais executados.
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A exequente requereu a penhora das quotas sociais dos executados 

Onófrio  Laselva Neto, Active Brands LLC., Márcia Laselva Kindermann 

e Sérgio Carlos Kindermann em  6 (seis) sociedades empresárias, medida 

deferida pela Juíza de primeiro grau, com a ressalva  de que os executados 

poderiam requerer a substituição dos bens penhorados por outros,  desde que 

comprovassem que a troca lhes seria menos gravosa (fl s. 734⁄735, e-STJ).

Contra essa decisão, Márcia Laselva Kindermann e Sérgio Carlos 

Kindermann  interpuseram agravo de instrumento, sustentando ser vedada a 

penhora de quotas sociais, dada a impossibilidade de aceitar pessoas estranhas 

no quadro social da empresa, além de se  traduzir a medida em uma simples 

expectativa de direito, que somente é realizável em eventual liquidação. Asseveram 

que a penhora de quotas sociais somente é possível quando esgotados  outros 

meios menos gravosos, o que não fi cou demonstrado. Destacam, além disso, 

que 2 (duas) das sociedades empresárias estão em recuperação judicial, com o 

plano aprovado, situação que demonstra a confi ança depositada pelos credores 

na sociedade e em seus administradores que somente poderiam ser substituídos 

com a realização de nova assembleia de credores, nos termos do artigo 66 da Lei 

nº 11.101⁄2005. Afi rmam, ainda, que caso houvesse a transferência das quotas, 

a recorrida estaria em posição de vantagem em relação aos demais credores, em 

clara ofensa ao princípio da par conditio creditorum.

A Corte de origem, por sua Décima Segunda Câmara de Direito Privado, 

negou provimento ao agravo em acórdão assim ementado:

“Ação de execução. Penhora de quotas sociais em nome dos  executados. 

Possibilidade. Recuperação judicial da pessoa  jurídica que não impede tal 

constrição. Ausência de vedação legal.

Nada impede a constrição de quotas sociais, na medida em que não 

se está  atingindo os bens da sociedade, mas tão somente as cotas sociais 

de propriedade dos sócios. Ademais, a medida em estudo encontra amparo legal 

no  dispositivo processual previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Por  outro lado, a recuperação judicial da pessoa jurídica também não impede 

a constrição judicial de patrimônio que pertence aos sócios.

Agravo não provido” (fl . 761, e-STJ).

Daí a interposição do recurso especial ora em exame.

Nas presentes razões (fl s. 767⁄779, e-STJ), os recorrentes apontam violação 

dos  artigos 35 e 66 da Lei nº 11.101⁄2005 e 805 do Código de Processo 

Civil de 2015, sustentando que: (i) a quota social não é um direito creditório, 
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representando apenas a parte ideal do capital social, que somente representaria 

pagamento no caso de liquidação da sociedade e houvesse  numerário 

sufi ciente,  (ii)  a penhora de quotas sociais impõe aos sócios o ingresso de 

pessoa estranha ao quadro social,  em evidente prejuízo à aff ectio societatis, (iii) as 

empresas Jim&C e  Shiva encontram-se em recuperação judicial, tendo o 

plano sido aprovado pelos credores, que  assim manifestaram sua confi ança 

nas sociedades empresárias e em seus administradores,  motivo pelo qual sua 

substituição dependeria da realização de nova assembleia geral de  credores, 

nos termos do artigo 66 da Lei nº 11.101⁄2005, (iv) a transferência de quotas 

para a  exequente lhe concederia vantagem em eventual liquidação⁄falência 

das empresas, em  detrimento dos demais credores, afetando a  par conditio 

creditorum,  e  (v)  a recorrida não  demonstrou ter buscado outros meios de 

penhora menos gravosos aos recorrentes, sendo a  penhora de quotas sociais 

medida excepcional.

Foram apresentadas contrarrazões pela Meltex Aoy Comércio de 

Manufaturados Ltda. (fl s. 794⁄804, e-STJ). O recurso especial não foi admitido 

na origem (fls. 805⁄806, e-STJ),  tendo sido interposto agravo em recurso 

especial, no qual fi cou consignada a necessidade de melhor análise da matéria, 

com a determinação de reautuação do recurso (fl s. 913⁄914, e-STJ).

Levado o feito a julgamento pela Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça em 3.12.2019, após a prolação do voto do Relator, Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, dando  provimento ao recurso especial, pedi vista dos autos 

antecipadamente e agora apresento meu voto.

É o relatório.

Cinge-se a controvérsia a defi nir se em ação de execução proposta contra 

sócio,  relativa a dívida particular por ele contraída, é possível a penhora de 

suas quotas sociais e,  caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a 

sociedade estar em recuperação judicial.

No laborioso voto que apresentou a esta Turma julgadora na sessão 

de  3.12.2019, o relator entendeu que  (i)  em situação de normalidade da 

atividade empresarial, é possível, em execução promovida por credor particular 

de sócio, que a constrição judicial recaia sobre os lucros da sociedade, ou sobre 

a parte que tocar ao sócio em liquidação atinente à sua participação societária, 

após constatada a insufi ciência de outros bens do devedor; (ii) diante da previsão 

legal de que os sócios remanescentes ou a própria sociedade podem, caso 

haja  previsão contratual e a situação patrimonial permitir, suprir o valor da 
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quota executada, até  certo ponto fi ca preservada a aff ectio societatis;  (iii)  antes 

da penhora de quotas sociais, dada a repercussão que a providência irradia sobre 

a esfera de terceiros, é necessária a verifi cação acerca da inexistência de outros 

bens passíveis de penhora, inclusive lucros da sociedade aos  quais o devedor 

faça jus; (iv) a sociedade em recuperação judicial não possui livre disposição de 

seus bens, devendo-se ater à consecução do plano aprovado pelos credores; (v) o 

credor  particular de sócio não se submete aos efeitos da recuperação judicial, 

nem sequer pode ostentar a qualidade de credor extraconcursal, já que a dívida 

não é da sociedade, mostrando-se injusto conferir-lhe qualquer privilégio em 

detrimento dos credores da recuperanda; (vi) no caso de ser decretada a falência, 

o sócio somente poderá reaver os  valores que destinou à integralização do 

capital após a quitação de todos os credores da massa, motivo pelo qual o credor 

particular de sócio não poderia fazer a penhora incidir sobre tais bens; (vii) a LRF 

não traz previsão específi ca acerca do exercício do direito de retirada de sócio e, 

por conseguinte, do direito de liquidar sua participação societária;  (viii)  de 

modo genérico, o art. 66 da Lei nº 11.101⁄2005 veda a alienação ou a oneração 

dos bens integrantes do ativo permanente da sociedade em recuperação judicial, 

com exceção dos casos em que há previsão específi ca no plano de recuperação 

judicial ou autorização judicial diante da evidente utilidade da medida;  (ix) o 

direito de retirada e, portanto, de liquidar a participação fi nanceira do  sócio, 

implica a alienação⁄oneração do ativo permanente da sociedade em recuperação, 

motivo pela qual depende da previsão no plano de recuperação ou da autorização 

do juízo da recuperação; (x) no caso dos autos, a alienação⁄liquidação das quotas 

se reverte em favor de um credor particular do sócio, iniciativa que não atende 

aos interesses da sociedade em recuperação, estando vedada, portanto, pelo art. 

66 da Lei nº 11.101⁄2005, e (xi) em execução promovida por credor de sócio por 

dívida particular, não é possível que a penhora recaia sobre as quotas sociais do 

devedor em sociedade que esteja em recuperação judicial.

Adiro à conclusão do Relator, amparada na jurisprudência desta Corte, 

no  sentido em que é possível, uma vez verificada a inexistência de outros 

bens passíveis de constrição, a penhora das quotas sociais de sócio por dívida 

particular por ele contraída sem que isso implique abalo na aff ectio societatis.

Nessa linha:

“Agravo regimental no recurso especial. Execução. Sócio. Penhora de quotas. 

Possibilidade.
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1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora 

de quotas  sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da 

aff ectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp 1.221.579⁄MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 1º⁄3⁄2016, DJe 4⁄3⁄2016)

“Direito comercial - Recurso especial - Penhora de cotas sociais  - Violação 

a dispositivo constitucional (art. 93, IX, da CF⁄88) -  Impossibilidade de análise - 

Ofensa ao art. 458 do CPC e ao art.  292 do Código Comercial - súmula 211⁄STJ 

- Não alegação de infringência ao art. 535 do CPC - Execução - Dívida particular 

de  sócio - Cotas de sociedade de responsabilidade limitada -  Penhorabilidade - 

Súmula 83⁄STJ.

1 - Encontrando-se o v. aresto guerreado em consonância com a 

jurisprudência  desta Corte Superior de Uniformização Infraconstitucional no 

sentido da penhorabilidade das cotas de sociedade de responsabilidade limitada 

por dívida  particular de sócio, não se conhece da via especial pela divergência. 

Aplicação da Súmula 83⁄STJ.

2 - Não cabe Recurso Especial se, apesar de provocada em sede de 

Embargos Declaratórios, a Corte a quo não aprecia a matéria (art. 458 do Código 

de  Processo Civil e art. 292 do Código Comercial), omitindo-se sobre pontos 

que deveria pronunciar-se. Incidência da Súmula 211⁄STJ. Para conhecimento da 

via  especial, necessário seria a recorrente interpô-la alegando ofensa, também, 

ao art. 535 da Lei Processual Civil (cf. AGA nº 557.468⁄RS e AGREsp nº 390.135⁄PR).

3 - Esta Corte Superior não se presta à análise de matéria constitucional (art. 

93,  IX, da Constituição Federal), cabendo-lhe, somente, a infraconstitucional 

(cf. REsp nºs 72.995⁄RJ, 416.340⁄SP, 439.697⁄ES).

4 - A previsão contratual de proibição à livre alienação das cotas de sociedade 

de  responsabilidade limitada não impede a penhora de tais cotas para garantir 

o  pagamento de dívida pessoal de sócio. Isto porque, referida penhora 

não  encontra vedação legal e nem afronta o princípio da aff ectio societatis, já 

que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. Ademais, o devedor 

responde por suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, nos 

termos do art. 591 do Código de Processo Civil.

5 - Precedentes (REsp nºs 327.687⁄SP, 172.612⁄SP e 147.546⁄RS).

6 - Recurso não conhecido.”

(REsp 317.651⁄AM, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado  em 

5⁄10⁄2004, DJ 22⁄11⁄2004)
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Não partilho, ao menos não na extensão dada pelo Relator, da conclusão de 

que é vedada a penhora de quotas da sociedade em recuperação judicial.

Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil de 2015, o 

devedor responde com todos os seus bens, dentre os quais se incluem as quotas 

que detiver em sociedade simples ou empresária, por suas obrigações,  salvo as 

restrições estabelecidas em lei.

Nesse contexto, somente é possível obstar a penhora e a alienação das 

quotas sociais se houver restrição legal.

Não há, a princípio, vedação para a penhora de quotas sociais de 

sociedade  empresária em recuperação judicial, quando muito a proibição 

alcançaria a liquidação da quota, como acentuado pelo Relator, mas essa é apenas 

uma dentre outras situações possíveis a partir da efetivação da penhora.

De fato, uma vez penhorada a quota social, algumas possibilidades se 

abrem na execução. Dispõe o artigo 861 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples 

ou  empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, 

para que a sociedade:

I - apresente balanço especial, na forma da lei;

II -  ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda 

à  liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, 

em dinheiro.

§ 1º Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade 

poderá  adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, 

para manutenção em tesouraria.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica à sociedade anônima de 

capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa 

de valores, conforme o caso.

§ 3º Para os fi ns da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, 

a  requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que 

deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.

§ 4º O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento 

das quotas ou das ações liquidadas:

I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e 

sem diminuição do capital social, ou por doação; ou
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II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples 

ou empresária.

§ 5º Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito 

de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e 

a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, 

o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações” (grifou-se).

Conforme se verifi ca do texto legal, uma vez penhorada a quota, ela deve 

ser oferecida aos demais sócios que, buscando evitar a liquidação ou o ingresso 

de terceiros no quadro social, podem adquiri-las.

Inexistindo interesse dos demais sócios, a possibilidade de aquisição passa 

para a sociedade, o que, no caso da recuperação judicial, não se mostra viável, 

já que, a princípio,  não há saldo de lucros ou reservas disponíveis, nem é 

possível a alienação de bens do ativo permanente para cumprir a obrigação sem 

autorização judicial.

É de se considerar, porém, que o artigo 861, § 4º, inciso II, do Código 

de Processo Civil de 2015 possibilita o alongamento do prazo para o pagamento 

do valor relativo à quota nas hipóteses em que houver risco à estabilidade da 

sociedade. Assim, a depender da  fase em que a recuperação judicial estiver, o 

Juízo pode ampliar o prazo para o pagamento, aguardando o seu encerramento.

Assim, parece não existir vedação legal, ao menos  a priori, que obste a 

penhora  de quotas de sociedade em recuperação judicial, tendo em vista a 

multiplicidade de situações que podem ocorrer no prosseguimento da execução.

Veja-se, a propósito, o comentário de Cássio Cavalli com base no Código 

de Processo Civil de 1973, mas que também se aplica ao de 2015:

“(...)

Doutra banda, uma vez penhorada a quota, cumpre verifi car-se o  contrato 

social, para saber se é possível aliená-la judicialmente ou liquidá-la, ou  apenas 

liquidá-la. Em todas as hipóteses, o bem indicado e penhorado é a quota, o que ainda 

não há é determinação do destino que, processualmente, terá. Mas, se for a hipótese, 

antes de liquidá-la, assegura-se à sociedade ou aos  demais sócios o direito de 

adjudicar a quota (art. 685-A, § 4º, do CPC). Para além da aff ectio societatis, o que 

se está a preservar aqui é a estabilidade do acervo societário, mediante a evitação 

da liquidação da quota” (Sociedades limitadas: Regime de circulação das quotas. 

Revista dos Tribunais, 2011, págs. 101-138 - grifou-se)
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Assim, eventual interferência da penhora de quota social na recuperação 

judicial da empresa deve ser analisada com o decorrer da execução, não podendo 

ser vedada desde logo, podendo os juízes (da execução e da recuperação judicial) 

se valerem do instituto da cooperação de que trata do artigo 69 do Código de 

Processo Civil de 2015.

Ante o exposto, com a devida venia do Relator, dele divirjo para negar 

provimento  ao recurso especial, permitindo a penhora de quotas sociais, 

inclusive de sociedades  empresárias em recuperação judicial, nos termos da 

fundamentação.

É o voto. 

VOTO-VISTA 

O Exmo. Sr. Ministro Moura Ribeiro: Pedi vista deste recurso especial aos 

10⁄3⁄2020.

Por isso, faço um resumo do caso para refrescar a memória dos Colegas.

A questão em julgamento gira em torno de saber se numa execução proposta 

contra sócio, por dívida particular que ele contraiu, é possível, ou não, haver 

penhora sobre quotas sociais de que ele é titular em sociedade empresarial, tendo 

em conta que a empresa na qual o executado possui participação societária está 

em recuperação judicial.

Em execução proposta contra Márcia La Selva Kindermann e Sérgio Carlos 

Kinderman (Márcia e Sérgio) e outros, o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível 

do Foro Central da Comarca da Capital - São Paulo⁄SP deferiu o pedido de 

penhora de quotas sociais de empresas pertencentes a Márcia e Sérgio.

Ao julgar agravo de instrumento por eles proposto, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo negou provimento ao recurso.

A Corte paulista entendeu que não havendo outros bens a executar, 

é possível a penhora das quotas sociais e que o fato de as empresas se encontrarem 

em recuperação judicial, por si só, não constitui impedimento para tanto.

Daí o presente recurso especial.
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No voto que proferiu, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator, aduziu que 

para a solução da questão - possibilidade de penhora de quota social por dívida 

particular de sócio de empresa em recuperação judicial - deve-se examinar qual 

tratamento a Lei nº 11.101⁄2005 deu ao sócio que exercer seu direito de liquidar 

sua participação societária  perante a sociedade, nos casos em que a empresa 

esteja em recuperação judicial ou tenha falido.

Consignou, então, que a Lei não tratou de modo específico sobre o 

exercício  de retirada pelo sócio, e que, de modo genérico, preconizou que 

estando a empresa em recuperação judicial é vedada a alienação ou oneração de 

seus bens porque estão comprometidos com o processo de soerguimento, salvo 

se relacionados com o plano de recuperação (art. 66, da Lei nº 11.101⁄2005).

Permitiu-se concluir, daí, que o direito de liquidar a participação 

societária (retirada do sócio) será admitido desde que aprovado pelos credores de 

forma específi ca ou no próprio plano de recuperação, ou, ainda, por autorização 

judicial caso se mostre útil e necessário.

E mais, que a alienação de quotas sociais, como no caso, não reverte 

em favor do patrimônio social mas de um credor particular do sócio, o que não 

atende aos interesses da recuperação judicial, e estaria contida na proibição do 

referido art. 66 da Lei nº 11.101⁄2005.

Houve, então, pedido de vista do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva que, 

ao votar, divergiu do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

O Ministro Villas Bôas Cueva anotou que, nos termos do art. 789 

do  NCPC, o devedor responde com todos os seus bens por suas obrigações, 

incluindo as quotas sociais que detiver, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Assim, somente se pode impedir a penhora e a alienação as quotas sociais se 

houver restrição legal.

Para S. Exa., não há, em princípio, vedação para a penhora de quotas sociais 

de empresa em recuperação judicial, pois, no máximo, a proibição alcançaria 

a liquidação da quota e enfatizou que essa é apenas uma dentre outras situações 

possíveis a partir da efetivação da penhora.

Fez, ainda, referência as alternativas descritas no art. 861 do 

NCPC destacando o inciso II, que dispõe sobre a possibilidade de que sejam 

oferecidas as quotas  ou as ações aos demais sócios, observado o direito de 

preferência legal ou contratual.
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Entendeu, então, que, num primeiro momento, nada impediria a penhora 

de  quotas sociais de empresa em recuperação judicial, considerando as várias 

situações que podem ocorrer durante a execução.

Concluiu que eventual interferência da penhora de quota social 

na  recuperação judicial deverá ser analisada no decorrer da execução, não 

podendo ser vedada desde logo.

Por isso, divergiu do relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, para, negando 

provimento ao recurso especial, permitir a penhora de quotas sociais inclusive 

de empresa em recuperação judicial.

Passo a meu voto-vista.

Difícil a solução, sem dúvida!

Para um Juiz de Vara, melhor a conclusão adotada pelo Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, vedando a penhora da quota do sócio da empresa que 

está em recuperação judicial.

Mas, a solução do Ministro Villas Bôas Cueva é muito mais social, quer pela 

dicção do art. 789 do NCPC (art. 391 do CC⁄02), quer porque a penhora não 

prejudicará a recuperação, e também porque só na liquidação se saberá qual o 

destino judicial da quota penhorada.

Com essas breves considerações, e pedindo vênia ao Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, fi co com a divergência, mantendo, também a decisão do TJ⁄SP que teve 

como relatora a Desembargadora Sandra Galhardo Esteves.

É como voto. 

VOTO-VISTA 

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Marcia La Selva Kindermann e Sérgio Carlos Kindermann, com fundamento 

na alínea “a” do permissivo constitucional.

Ação:  execução de título extrajudicial, ajuizada por Meltex Aoy Comércio 

de Manufaturados Ltda. em face de Active Brands LLC. e outros.

Decisão interlocutória:  deferiu o pedido de penhora de quotas sociais 

que os  recorrentes possuem nas sociedades Bariluz Serviços de Assessoria 
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e Desenvolvimento de Pesqusias Ltda, Alphatreze Comércio e Serviços Gráfi cos Ltda. 

e Jim&C Participações Ltda.

Acórdão recorrido: negou provimento ao agravo de instrumento interposto 

pelos recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

Ação de execução. Penhora de quotas sociais em  nome dos executados. 

Possibilidade. Recuperação judicial da  pessoa jurídica que não impede tal 

constrição. Ausência de vedação legal. Decisão mantida.

Nada impede a constrição de quotas sociais, na medida em que não se está 

atingido os bens da sociedade, mas tão somente as quotas sociais de propriedade 

dos sócios. Ademais, a medida em estudo encontra amparo legal no dispositivo 

processual previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil. Por outro lado, a 

recuperação judicial da pessoa jurídica também não impede a constrição judicial 

de patrimônio que pertence aos sócios.

Agravo não provido.

(e-STJ fl . 761)

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial: alegam violação dos arts. 35 e 66 da Lei 11.101⁄05 e art. 

805 do CPC⁄15. Defendem, em síntese, a impossibilidade de penhora de suas 

quotas sociais, especialmente diante do fato de as sociedades das quais fazem 

parte estarem em recuperação judicial.

Voto do e. Min. Relator, Marco Aurélio Bellizze:  dá provimento ao 

recurso especial, sobretudo diante da compreensão de que, em última análise, a 

penhora ocasionará restrição indevida ao patrimônio da sociedade recuperanda.

Voto divergente, prolatado pelo e. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva: nega  provimento ao recurso, ao argumento de que inexiste vedação 

legal à penhora de quotas sociais de empresa em recuperação judicial, devendo 

eventual interferência da medida no andamento do processo de soerguimento 

ser analisada no decorrer da execução.

Voto do e. Min. Moura Ribeiro: nega provimento ao recurso, acompanhando 

o e. Min. Villas Bôas Cueva.

Na sessão de julgamento realizada em 16⁄6⁄2020, pedi vista dos autos 

para melhor exame da matéria.
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É o breve relatório.

Relembro que o propósito recursal é defi nir se é possível a penhora de 

quotas  sociais na hipótese de a sociedade empresária da qual os executados 

fazem parte estar em processo de recuperação judicial.

Diante da existência de votos antecedentes em sentidos opostos – um 

obstando a constrição das quotas e outros dois permitindo a medida – tecerei 

apenas breves considerações, a fi m de evitar tautologia, no sentido da solução 

que reputo a mais adequada à controvérsia.

Em primeiro lugar, verifi ca-se que a jurisprudência do STJ se encontra 

pacifi cada no sentido da penhorabilidade de quotas de sociedade de responsabilidade 

limitada por dívida  particular de sócio, sendo certo que a constrição não encontra 

vedação legal  e  nem afronta a  affectio societatis, uma vez que não conduz, 

necessariamente, à inclusão de novo sócio. Nesse sentido, além dos precedentes já 

colacionados no voto do e. Min. Villas Bôas Cueva, vale conferir os seguintes: 

AgInt no AREsp 1.058.599⁄RS, Quarta Turma, DJe 24⁄11⁄2017; AgInt 

no AREsp 978.024⁄SC, Terceira Turma, DJe 16⁄6⁄2017.

Em segundo, é certo que as quotas sociais integram a esfera patrimonial do 

sócio que as detém, e não a da sociedade empresária correspondente. Tanto é assim 

que o art. 861 do CPC⁄15 prevê expressamente o procedimento a ser seguido na 

hipótese de serem “penhoradas as quotas e ações de sócio em sociedade simples ou 

empresárias”. A doutrina bem esclarece o ponto:

Sendo o executado integrante de pessoas jurídica e tendo as suas quotas ou ações 

valor econômico, poderá sofrer a penhora destas.  Eventual disposição proibitiva 

constante do estatuto ou do contrato social não impede a constrição. Não há que 

se confundir a penhora das quotas ou ações  do sócio com a penhora da empresa, 

notadamente senão pela distinção entre pessoa natural e jurídica, especialmente 

pelo sujeito que fi gura no polo passivo da execução.

(Comentários ao código de processo civil. Coord. Angélica Arruda Alvim [et al.]. 

Saraiva, 2017, e-pub, sem destaque no original)

Em terceiro lugar, conforme muito bem pontuado no voto que inaugurou 

a divergência, a lei processual contém regra expressa dispondo que o devedor 

responde patrimonialmente com todos os seus bens – dentre os quais, obviamente, 

se inserem as quotas  sociais de sua titularidade –, excetuando-se, tão 

somente, aqueles cuja penhorabilidade seja restringida por lei (art. 789 do CPC⁄15).
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Assim, na medida em que o próprio Código prevê a possibilidade da 

constrição  judicial das quotas, há de se analisar, em se tratando de empresa 

submetida a processo de  recuperação judicial, se o diploma de regência (lei 

especial) contém restrição em sentido contrário à regra geral.

O exame da Lei 11.101⁄05, todavia, revela que a única restrição imposta 

aos titulares de quotas ou ações, no que interessa ao particular, é aquela prevista 

em seu art. 116, inc. II:

Art. 116. A decretação da falência suspende:

[...]

II – o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor  de suas 

quotas ou ações, por parte dos sócios da sociedade falida.

Vale dizer, a lei determina que, uma vez decretada a  falência do devedor, 

o exercício do direito de retirada dos sócios ou o recebimento do valor de suas 

participações na empresa fi cam suspensas.

Tratando-se, portanto, de  recuperação judicial, hipótese em que não 

há  disposição específi ca acerca da questão, pode-se inferir que a intenção do 

legislador foi no sentido de não obstar a saída do sócio dos quadros da empresa, 

sobretudo ao se considerar a garantia constitucional de que ninguém pode ser 

compelido a permanecer associado (art. 5º, XX da CF⁄88).

De fato – e aqui rogando a mais respeitosa vênia ao e. Min. Relator –, não 

se pode concluir que haja lacuna na lei a viabilizar a interpretação por analogia. 

Cuida-se, a meu sentir, de opção deliberada do legislador em excluir aquele fato 

do comando legal (silêncio eloquente).

Diante disso, e constatado que  a liquidação não é a única consequência 

possível decorrente da penhora das quotas, conforme estabelecido no art. 861 do 

CPC⁄15, adiro à conclusão do voto divergente proferido pelo e. Min. Villas Bôas 

Cueva, no sentido de que  eventual interferência dessa constrição na recuperação 

judicial da sociedade empresária deve  ser analisada no curso do próprio processo 

executivo, à vista das especifi cidades de cada hipótese concreta, não sendo cabível obstar 

tal medida de forma abstrata, conforme pretendem os recorrentes. 

Forte nessas razões, renovando minhas vênias ao e. Min. Relator, 

acompanho o voto divergente do e. Min. Villas Bôas Cueva, no sentido de negar 

provimento ao recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.814.639 - RS (2018⁄0136893-1)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Relator para acórdão: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: J E P

Advogados: Joaquim Ernesto Palhares  - RS012204

Márcio Mello Casado  - RS039380

Tarcísio Rodolphi Carneiro  - RS048796

Dariano José Secco  - SP164619

Recorrido: J S F

Advogado: Jussinara Sena Fernandes  - RS028283

Interes.: R F P (menor)

EMENTA 

Processual civil e civil. Recurso especial. Recurso interposto sob 

a égide do NCPC. Ação de prestação de contas. Pensão alimentícia. 

Art. 1.583, § 5º, do CC⁄02.  Negativa de prestação jurisdicional. 

Inocorrência.  Viabilidade jurídica da ação de exigir contas. 

Interesse jurídico e adequação do meio processual presentes. Recurso 

especial parcialmente provido.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do 

Enunciado Administrativo nº 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. Não há falar em omissão ou negativa de prestação 

jurisdicional, na medida em que o Tribunal gaúcho dirimiu, de forma 

motivada, as questões devolvidas em grau de apelação, pondo fi m à 

controvérsia dos autos.

3. O cerne da controvérsia gira em torno da viabilidade jurídica 

da ação de prestar (exigir) contas ajuizada pelo alimentante contra a 

guardiã do menor⁄alimentado para obtenção de informações acerca da 

destinação da pensão paga mensalmente.
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4. O ingresso no ordenamento jurídico da Lei nº 13.058⁄2014 

incluiu a polêmica norma contida no § 5º do art. 1.583 do CC⁄02, 

versando sobre  a legitimidade do genitor não guardião para exigir   

informações e⁄ou  prestação de contas contra a guardiã unilateral, 

devendo   a questão ser  analisada, com especial ênfase, à luz dos 

princípios da proteção  integral da criança e do adolescente, da 

isonomia e, principalmente, da dignidade da pessoa humana, que são 

consagrados pela ordem constitucional vigente.

5. Na perspectiva do princípio da proteção integral e do 

melhor interesse da criança e do adolescente e do legítimo exercício 

da autoridade parental, em determinadas hipóteses, é juridicamente 

viável  a ação de exigir contas ajuizada por genitor(a) alimentante 

contra a(o)  guardiã(o) e representante legal de alimentado incapaz, 

na medida em  que tal pretensão, no mínimo,  indiretamente, está 

relacionada com a  saúde física e também psicológica do menor, 

lembrando que a lei não traz palavras inúteis.

6. Como os alimentos prestados são imprescindíveis para 

própria  sobrevivência do alimentado, que no caso tem seríssimos 

problemas de saúde, eles devem ao menos assegurar uma existência 

digna a  quem os recebe. Assim,  a função supervisora, por quaisquer 

dos  detentores do poder familiar, em relação ao modo pelo qual a 

verba alimentar fornecida é empregada, além de ser um dever imposto 

pelo legislador, é um mecanismo que dá concretude ao princípio do 

melhor interesse e da proteção integral da criança ou do adolescente.

7. O poder familiar que detêm os genitores em relação aos 

fi lhos  menores, a teor do art. 1.632 do CC⁄02, não se desfaz com 

o término  do vínculo matrimonial ou da união estável deles, 

permanecendo intacto o poder-dever do não-guardião de defender os 

interesses superiores do menor incapaz, ressaltando que a base que o 

legitima é o princípio já destacado.

8. Em determinadas situações, não se pode negar ao 

alimentante  não-guardião o direito de averiguar se os valores que 

paga a título de pensão alimentícia estão sendo realmente dirigidos 

ao beneficiário e  voltados ao pagamento de suas despesas e ao 

atendimento dos seus interesses básicos fundamentais, sob pena de se 

impedir o exercício pleno do poder familiar.
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9. Não há apenas interesse jurídico, mas também o dever 

legal, por  força do § 5º do art. 1.538 do CC⁄02, do genitor 

alimentante de  acompanhar os gastos com o filho alimentado 

que não se encontra sob  a sua guarda, fi scalizando o atendimento 

integral de suas  necessidades materiais e imateriais essenciais ao 

seu  desenvolvimento físico e também psicológico, aferindo o real 

destino do emprego da verba alimentar que paga mensalmente, pois 

ela é voltada para esse fi m.

9.1. O que justifi ca o legítimo interesse processual em ação 

dessa  natureza é só e exclusivamente a finalidade protetiva da 

criança ou do  adolescente beneficiário dos alimentos, diante da 

sua possível  malversação, e não o eventual acertamento de contas, 

perseguições ou picuinhas com a(o) guardiã(ao), devendo ela ser dosada, 

fi cando vedada a possibilidade de apuração de créditos ou preparação 

de revisional pois os alimentos são irrepetíveis.

10. Recurso especial parcialmente provido. 

ACÓRDÃO 

   Prosseguindo no julgamento, após o voto de desempate da Sra. 

Ministra  Nancy Andrighi, acompanhando a divergência, vistos, relatados e 

discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Senhores 

Ministros da Terceira Turma do  Superior Tribunal de Justiça,  por maioria, 

conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro, que lavrará o acórdão.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo 

Villas Bôas Cueva. Votaram com o Sr. Ministro Moura Ribeiro (Presidente) os 

Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Nancy Andrighi.

Dr(a). Márcio Mello Casado, pela parte Recorrente: J E P 

Brasília (DF), 26 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe: 9.6.2020  
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por J. E. P., com fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos da ação de 

prestação de contas que moveu em face de J. S. F., representante legal do menor 

R. F. P., assim ementado (fl . 343):

Prestação de contas. Valores da pensão alimentícia que o autor paga ao fi lho. 

Descabimento.

1. Como a ação de prestação de contas tem por objetivo estabelecer 

a existência de um crédito, de uma dívida ou reconhecer a sua quitação, e como 

o pai alimentante não tem relação jurídica de direito material com a  mãe e 

guardiã de seu fi lho, mas com o fi lho - alimentado, que é o titular dos alimentos, é 

descabido o pedido deduzido na exordial.

2. O alimentante somente pode pedir a prestação de contas do valor 

da pensão de alimentos que presta ao fi lho, contra a representante legal dele em 

situação excepcional, pois os alimentos são destinados ao fi lho e deixam de ser 

propriedade do alimentante no momento da entrega, passando a pertencer ao 

alimentado e se exaurem no próprio sustento  dele, ou seja, o alimentante não 

terá nenhum crédito em relação aos alimentos, pois o credor, se for o caso, será 

o fi lho.

3. O art. 1.583, §5Q, do CCB prevê o direito do genitor que não detém a guarda 

de supervisionar os interesses dos filhos e tem legitimidade para  solicitar 

informações ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em  assuntos ou 

situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e  psicológica e a 

educação dos seus fi lhos, não cuidando propriamente de se  fazer auditoria no 

valor da pensão alimentícia que paga ao fi lho.

4. Quando a pensão alimentícia não estiver sendo canalizada para o alimentado 

e, em razão disso, o sustento dele estiver prejudicado, não será o caso de apenas 

buscar um crédito, que é o desiderato da ação de prestação de contas, mas de 

buscar medidas tendentes a amparar o alimentado.

5. Fere a razoabilidade pretender que a guardiã deva comparecer a juízo para 

prestar contas, e de forma mercantil, de todas as inúmeras pequenas  despesas 

que consistem no sustento e na própria administração do  cotidiano do fi lho, 

mormente quando ele tem saúde delicada e possui  gastos extraordinários, em 

razão de suas necessidades especiais.

Recurso desprovido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

400

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (fl s. 363⁄372).

Em suas razões (fl s. 377⁄397), o recorrente alegou ofensa aos artigos 369, 370, 

489, §1º, I e IV e 1.022, I e II e parágrafo único, II, do CPC, e artigo 1.583, §5º 

do Código Civil, sustentando, em síntese, omissão no acórdão recorrido quanto 

às seguintes questões:  (i)  não há pedido do recorrente para  buscar crédito 

alimentar; (ii) a delicada saúde do menor caracteriza a situação excepcional que 

enseja o pedido de prestação de contas com fundamento no art. 1.583, §5º, do 

Código Civil, e; (iii) legitimidade do recorrente para o pedido de prestação de 

contas. Disse, ainda, da ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe fora 

permitida a produção plena das provas requeridas, como a análise dos extratos 

bancários e dos cartões de crédito em nome da recorrida e a colheita  do seu 

depoimento pessoal, o que evidenciaria a sua má gerência dos valores pagos a 

título de pensão alimentícia. Defendeu, por fi m, ser parte legítima para propor 

ação de prestação de contas, a fi m de averiguar “se a vultuosa quantia que paga 

mensalmente, de forma extremamente difi cultosa, está sendo  empregada para o fi m 

que deve, qual seja, a manutenção alimentar sadia e  coerente do seu fi lho R.”,  ou 

se está sendo utilizada pela recorrida em proveito  próprio. Argumentou que 

a delicada saúde do menor confi gura situação  excepcional que justifi ca tal 

pretensão, questionando, no mais, qual teria sido a fi nalidade da integração do 

§5º ao art. 1.538 do Código Civil. Postulou o provimento.

Contrarrazões às fl s. 404⁄418.

O recurso especial foi inadmitido na origem (fl s. 421⁄433).

Em decisão de fl . 509, determinei a conversão do agravo em recurso especial.

O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 503⁄507, opinou 

pelo desprovimento.

É o relatório. 

VOTO 

Ementa: Recurso especial. Processual civil (CPC⁄2015). Ação 

de prestação de contas. Pensão alimentícia. Art. 1.583, §5º, do Código 

Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Interesse de 

agir do alimentante.   Decisão em conformidade com entendimento 

do STJ. Produção  de prova. Cerceamento de defesa. Reexame do 

conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 7⁄STJ.
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1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica da ação de 

prestação de  contas ajuizada pelo alimentante contra a genitora 

e guardiã do  alimentado para obtenção de informações acerca da 

destinação da pensão alimentícia prestada mensalmente.

2. Polêmica acerca da interpretação do enunciado normativo do § 

5º ao art. 1.583, do Código Civil, introduzido pela Lei n.º 13.058⁄2014, 

versando acerca da solicitação de informações e⁄ou prestação de contas 

na guarda unilateral.

3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, “o 

alimentante não  possui interesse processual em   exigir  contas da 

detentora da guarda do  alimentando porque, uma vez   cumprida a 

obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo  a  

possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução 

probatória (REsp n.º 1637378⁄DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, julgado em 19⁄02⁄2019, DJe ⁄06⁄03⁄2019).

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta  extensão, 

desprovido.

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Eminentes colegas.

A controvérsia do recurso especial situa-se em torno da viabilidade 

jurídica  da ação de prestação de contas ajuizada pelo alimentante, ora 

recorrente, em desfavor da recorrida, genitora e guardiã do alimentado, a fi m 

de obter  informações acerca da destinação da pensão alimentícia que alcança 

mensalmente a este.

Cumpre analisar, ainda, se houve negativa de prestação jurisdicional, 

por  supostas omissões não sanadas no acórdão que julgou os embargos 

de declaração, e cerceamento de defesa, em razão da negativa de realização de 

todas as provas requeridas.

Antes de enfrentar estas questões, rememoro as circunstâncias fáticas 

que envolvem o litígio estabelecido entre as partes.

Extrai-se dos autos que o alimentado, R. F. P., é filho das partes, 

sempre  esteve sob a guarda unilateral da genitora e nunca conviveu com o 

genitor.

Por decisão judicial, o recorrente foi condenado no ano de 2006 a 

prestar  alimentos ao fi lho no valor equivalente a trinta salários mínimos, além 

da obrigação de custear plano de saúde. 
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R. F. P. nasceu com Síndrome de Down e possui deficiência 

intelectual  moderada, transtorno de desenvolvimento, deficiência visual 

grave e espectro  autista, necessitando de cuidados médicos constantes e 

especiais.  “Em  consequência,  o menino não fala, não possui controle esfi ncteriano, 

não permanece sentado sem apoio, possui difi culdades para caminhar, não come sozinho 

nem brinca sem ajuda, não se comunica com o meio a que está inserido, além de possuir 

defi ciência visual, refl uxo alimentar, processo alérgico constante e apnéia” (fl . 2).

Nos autos da ação de revisão de alimentos, ajuizada no ano de 2014, a pensão 

alimentícia foi reduzida para R$15.000,00 mensais.

Na presente ação de prestação de contas, ajuizada em 2015, o 

recorrente aduziu que (i) foi impedido pela genitora de conviver e de acompanhar 

o  desenvolvimento do fi lho;  (ii)  após treze anos cumprindo pontualmente 

a obrigação alimentar, a sua condição fi nanceira foi substancialmente reduzida 

em razão de problemas de saúde e a dissolução da sua sociedade de advogados, 

além  de possuir outros dois filhos menores de idade, sendo certo que o 

sucessivo aumento do salário mínimo gerou desequilibro insustentável, a impor 

a  necessidade de buscar a revisão do valor dos alimentos;  (iii)  na ação de 

revisão  de alimentos a guardiã não trouxe qualquer comprovante de que o 

fi lho está  recebendo todos os acompanhamentos necessários, pois limitou-se 

a colacionar  atestados médicos;  (iv)  todas as consultas e exames são cobertos 

pelo plano de  saúde, de modo que a condição de saúde do fi lho não pode 

justifi car a  manutenção do valor da pensão fi xada;  (v)  obteve a informação 

de que R. F. P.  estudou em escola pública até 2014, deixando de frequentar 

escolas inclusivas;  (vi)  houve signifi cativa melhora da capacidade fi nanceira 

da genitora;  (vii)  no  passado, quando da discussão do  quantum  alimentar, a 

genitora superestimou as despesas do fi lho. Sustentou, dessa forma, que todas 

estas circunstâncias revelam  fortes indícios do desvio de fi nalidade da pensão 

alimentícia, desejando, portanto,  certifi car-se de que o fi lho está recebendo 

todo o acompanhamento de que precisa e, para tanto, requereu que a genitora 

fosse compelida a prestar contas de todos os valores recebidos a título de pensão 

alimentícia desde abril de 2013, acostando os respectivos comprovantes.

A recorrida apresentou contestação, sustentando a ilegitimidade e a falta 

de  interesse processual do recorrente. Disse, em síntese, que  (a)  os alimentos 

não  foram fixados de forma aleatória, mas após ampla dilação probatória 

e  interposição de inúmeros recursos;  (b)  sempre buscou o melhor para o 

fi lho,  dedicando-se a ele 24 horas por dia, não tendo conquistado projeção 
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profi ssional  no período;  (c) o genitor nunca quis conhecer o fi lho e nunca o 

amparou  afetivamente;  (d) desde os três anos de idade R. F. P. participa de 

processo inclusivo em rede regular de ensino particular e apenas a partir de 2014 

passou a integrar a rede regular de ensino público, em razão da inadimplência 

do  recorrente, que por dois anos deixou de alcançar regularmente a pensão, 

tendo  sido obrigada a contrair dívidas e empréstimos e a ajuizar execução de 

alimentos  e;  (e) não há custeio integral das consultas, exames e cirurgias pelo 

plano de saúde, postulando a extinção do feito.

Após a realização de audiência de tentativa de conciliação, sobreveio 

a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Reconheceu o juízo de primeiro grau a inadequação da via da prestação 

de  contas, seja pela irrepetibilidade dos alimentos, seja pela ausência 

de demonstração de qual utilidade que o autor teria com a demanda que não 

pudesse ser sufi cientemente alcançada com a ação revisional de alimentos que 

tramitava  paralelamente, ou, ainda, quais situações específi cas que afetam a 

saúde ou educação do seu fi lho embasariam a suspeita de desvio de função dos 

alimentos, cuidando-se de pedido genérico.

No acórdão recorrido, o Tribunal  a quo  confirmou a sentença 

e negou provimento ao recurso de apelação, destacando que a genitora tem prestado 

ao fi lho todos os cuidados de que necessita.

Daí a interposição do presente recurso especial.

Passo, assim, a analisar pontualmente as razões recursais.

I - Negativa de prestação Jurisdicional

Afasto, de início, a alegação de violação aos artigos 489 e 1.022, 

do  CPC⁄2015, pois verifica-se que as questões submetidas ao Tribunal  a 

quo foram sufi ciente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral dos 

temas e fundamentação compatível.

O acórdão foi devidamente fundamentado para reconhecer a 

improcedência  do pedido de prestação de contas, ao argumento de que o 

alimentante carece de  interesse processual e que o pedido não se presta a 

verifi car a existência de  crédito, bem como que, no caso, o pedido formulado 

pelo recorrente não tem o objetivo peculiar de amparar o alimentando, mas de 

forçar a redução do valor dos alimentos. 
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Desse modo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia 

foram tratadas no acórdão recorrido, remanescendo, tão somente a irresignação 

do  recorrente com a conclusão contrária aos seus interesses, o que, a toda 

evidência, não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

II - Cerceamento de Defesa

Acerca do alegado cerceamento de defesa, assim decidiu o Tribunal 

de origem (fl . 346):

Não vislumbro qualquer cerceamento de defesa e, aliás, seria  desnecessária 

mesmo qualquer prova a ser produzida, cuidando-se mesmo do pedido genérico 

de que sejam prestadas as contas de todos os valores da pensão alimentícia que 

o recorrente pagou ao fi lho desde abril de 2013.

Obser va-se que a Corte de or igem considerou o feito 

substancialmente  instruído, declarando ser desnecessária produção de prova 

porque cuida-se de pedido genérico de prestação de contas.

Nesse contexto, para aferir a ocorrência de cerceamento de defesa e 

a existência de prejuízo, como pretende o recorrente, seria necessário a incursão 

no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7⁄STJ.

III - Violação ao artigo 1.583, § 5º, do Código Civil

Adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, por suas Turmas 

de Direito Privado, orienta-se no sentido de que a ação de prestação de contas, 

em  regra, é via inadequada para a fi scalização dos recursos decorrentes da 

obrigação alimentar.

Esta via processual especial, que possui assento nos artigos 550 a 553, 

do  Código de Processo Civil (correspondentes aos artigos 914 a 919 do 

CPC⁄1973), está vocacionada, essencialmente, à apuração de um crédito a partir 

de uma  relação jurídica material subjacente, o que evidencia a sua natureza 

condenatória, como explica Daniel Amorim Assumpção Neves (in Novo Código 

de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivim, 2016, p. 

550):

Interessante notar que a prestação de contas não tem como objetivo fi nal tão 

somente o acertamento das receitas e despesas na administração de bens, valores 
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ou interesses, considerando-se que a discussão das contas será realizada de forma 

incidental somente como meio para se definir a  responsabilidade de pagar 

do devedor.  Essa circunstância leva a melhor  doutrina a entender pela natureza 

condenatória dessa ação,  considerando que o seu resultado será a condenação do 

devedor ao pagamento do saldo apurado.

A natureza da ação é realmente condenatória, até mesmo porque os  dois 

pedidos necessariamente cumulados na petição da ação e exigir  contas têm 

essa natureza: (a) condenação à prestação das contas  (obrigação de fazer); (b) 

condenação ao pagamento do saldo residual (obrigação de pagar).

Trata-se, como visto, de instrumento facultado ao credor para exigir 

de quem administra seus bens, valores ou interesses, a relação pormenorizada 

das  receitas e despesas e⁄ou investimentos no desenvolvimento desta 

administração,  fi xando-se a dimensão econômica  do relacionamento jurídico 

existente entre as partes.

É justamente este provimento jurisdicional próprio da ação de exigir 

contas  - a apuração de eventual crédito, mediante critérios puramente 

quantitativos, que  torna este procedimento incompatível com a pretensão 

fi scalizatória do alimentante em relação aos recursos transmitidos ao alimentado 

que não está sob sua guarda.

De um lado, o alimentante não tem relação jurídica de direito material 

com  a mãe e guardiã de seu fi lho, mas apenas com este, que é o titular dos 

alimentos. Sob este aspecto, um pai não é credor do outro.

Os alimentos, uma vez prestados, deixam de ser da propriedade 

do  alimentante e passam a pertencer ao alimentado, exaurindo-se 

presumivelmente no seu próprio sustento.

De outro, a eventual malversação da verba alimentar pelo guardião 

não enseja a restituição de valores desviados ou mal empregados, notadamente 

em razão da irrepetibilidade dos alimentos.

Não há, ainda, admitir-se neste expediente a possibilidade de eximir 

o  alimentante do pagamento dos alimentos definidos em provimento 

jurisdicional  próprio, providência que supõe o manejo dos meios processuais 

adequados e legalmente previstos.

Exatamente por estas razões, esta Terceira Turma, no julgamento 

do REsp n.º 985061⁄DF, do AgRg no Ag n.º 1269320⁄PR e do AgRg no REsp 

n.º 1.378.928, reconheceu a  ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir do 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

406

alimentante para, nos termos expostos, exigir contas daquele que detém a guarda 

do menor ou incapaz.

A propósito, confi ra-se a ementa dos referidos julgados:

Direito civil e processual civil. Família. Recurso especial. Ação de prestação de 

contas. Alimentos. Ausência de interesse de agir.

- No procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts.  914 

a 919 do CPC, de ação de prestação de contas, se entende por  legitimamente 

interessado aquele que não tenha como aferir, por ele  mesmo, em quanto 

importa seu crédito ou débito, oriundo de vínculo legal  ou negocial, nascido 

em razão da administração de bens ou interesses alheios, realizada por uma das 

partes em favor da outra.

- O objetivo da ação de prestação de contas é o de fixar, com exatidão, 

no  tocante ao aspecto econômico de relacionamento jurídico havido entre 

as  partes, a existência ou não de um saldo, para estabelecer, desde logo, o seu 

valor, com a respectiva condenação judicial da parte considerada devedora.

- Aquele que presta alimentos não detém interesse processual para ajuizar ação de 

prestação de contas em face da mãe da alimentada, porquanto ausente a utilidade 

do provimento jurisdicional invocado,  notadamente porque quaisquer valores que 

sejam porventura apurados em favor do alimentante, estarão cobertos pelo manto 

do princípio da irrepetibilidade dos alimentos já pagos.

-  A situação jurídica posta em discussão pelo alimentante por meio de  ação 

de prestação de contas não permite que o Poder Judiciário oferte  qualquer 

tutela à sua pretensão, porquanto da alegação de que a pensão por ele paga não 

está sendo utilizada pela mãe em verdadeiro proveito à alimentada, não subjaz 

qualquer vantagem para o pleiteante, porque: (i) a já referenciada irrepetibilidade 

dos alimentos não permite o surgimento, em favor do alimentante, de eventual 

crédito; (ii) não há como eximir-se, o alimentante, do pagamento dos alimentos 

assim como definidos em  provimento jurisdicional, que somente pode ser 

modifi cado mediante outros meios processuais, próprios para tal fi nalidade.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 985061⁄DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira  Turma, julgado em 

20⁄05⁄2008, DJe 16⁄06⁄2008)

Agravo regimental em agravo de instrumento - Ação de prestação de contas 

- Obrigação alimentar - Interesse  de agir - Ausência - Precedente - Agravo 

improvido.

(AgRg no Ag 1269320⁄PR, Relator Ministro Massami  Uyeda, Terceira Turma, 

julgado em 22⁄03⁄2011, DJe 04⁄04⁄2011;
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Agravo regimental em recurso especial. Ação de  fiscalização de despesas 

alimentícias. Demanda que objetiva a fi scalização da aplicação da verba alimentar. 

Ação inadequada ao fi m colimado.

1.- Segundo a jurisprudência desta Corte,  o alimentante não  detém interesse 

de agir quanto a pedido de prestação de  contas formulado em face da mãe do 

alimentando, filho de  ambos, sendo irrelevante, a esse fim, que a ação tenha 

sido  proposta com base no art. 1.589 do Código Civil, uma vez  que esse dispositivo 

autoriza a possibilidade de o genitor que não detém a guarda do fi lho fi scalizar a sua 

manutenção e educação, sem, contudo, permitir a sua ingerência na forma como os 

alimentos prestados são administrados pela genitora.

2.- Agravo Regimental improvido”.

(AgRg no REsp 1.378.928⁄PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti,  Terceira Turma, DJe 

06⁄09⁄2013)

Nessa mesma direção decidiu a Quarta Turma desta Corte, no 

julgamento do REsp 970147⁄SP, Rel. para o acórdão o Ministro Marco Buzzi, 

em caso de todo assemelhado à hipótese dos autos, reconhecendo a inadequação 

da via da prestação de contas para o exercício do poder-dever de inspeção do 

genitor não guardião quanto à destinação da pensão alimentícia paga ao fi lho 

menor,  sobretudo por tratar-se de procedimento hermético, substancialmente 

marcado pelo signo da quantifi cação e com exiguidade de prazos.

Conforme destacado no voto condutor do acórdão,  a garantia da 

efetiva tutela do menor poderia ser melhor exercida, diante do eventual desvio malicioso 

da verba alimentar, por meio do rito do art. 461, do CPC⁄73, ou pela via ordinária, 

cumulada com pedidos subsidiários que deixem aberta a possibilidade de se promover a 

medida mais consentânea para a correta fruição dos alimentos, e desde que amparada 

em justa causa, vinculada à fatos  concretos e graves,  o que não se evidenciou 

naquele caso.

Confi ra-se, a propósito, a ementa do julgado:

Recurso especial - Direito de família - Ação de prestação de contas - Alimentos 

- Ausência de interesse de agir do alimentante em defl agrar, em face da genitora 

do alimentado, demanda nos moldes do art. 914 e seguintes do CPC. Insurgência 

do autor.

1. A ação de prestação de contas, consubstanciada nos artigos 914 a 919 do 

CPC, segue procedimento especial de jurisdição contenciosa, e volta-se  a 

compelir aquele que administra patrimônio alheio ou comum a demonstrar em 

Juízo, e de forma documentalmente justifi cada, a  destinação⁄exploração desses 

bens e direitos. Visa, sobretudo, a  evidenciação do resultado da administração, 
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à qual deve se dar por meio  mercantil, escriturando-se contabilmente os 

lançamentos a título de  receita e despesa, aplicações, frutos e rendimentos, 

tudo a fi m de permitir  a certifi cação sobre a existência de saldo em favor de 

quaisquer das partes ou mesmo, a ausência de direito de crédito ou débito entre 

os litigantes,  fi xando-se exatamente a dimensão econômica do relacionamento 

jurídico existente entre as partes.

2.  Ausência de interesse processual daquele que presta alimentos a  compelir 

o detentor da guarda do menor a prestar contas nos moldes dos  aludidos artigos 

legais, porquanto o exercício do direito de fi scalização  conferido a quaisquer dos 

genitores em relação aos alimentos prestados ao fi lho menor, vai muito além da mera 

averiguação aritmética do que foi ou deixou de ser investido em prol do alimentando. 

Toca mais  intensamente na qualidade daquilo que lhe é proporcionado, a fim 

de  assegurar sua saúde, segurança e educação da forma mais compatível  possível 

com a condição social experimentada por sua família (CC, art.  1.694, caput). 

Ademais, o reconhecimento da má utilização das quantias pelo genitor detentor da 

guarda não culminará em qualquer vantagem  ao autor da ação, ante o caráter de 

irrepetibilidade dos alimentos, e,  ainda, em face de a obrigação alimentar, e seus 

respectivos valores,  restarem defi nidos por provimento jurisdicional que somente 

pode ser revisto através dos meios processuais destinados a essa fi nalidade.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 970147⁄SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para  acórdão Min. Marco 

Buzzi, Quarta Turma, DJe 16⁄10⁄2012)

In casu, neste mesmo norte interpretativo andou o Tribunal a quo.

Na dicção do acórdão recorrido, a pretensão do recorrente não 

estava  voltada, genuinamente, ao resguardo dos interesses do filho, mas a 

forçar a  genitora a aceitar a redução do valor dos alimentos, incessantemente 

buscada,  direta ou indiretamente, em outras ações,  não tendo trazido qualquer 

situação específi ca e excepcional para justifi car o seu pleito.

Reconheceu-se, ainda, que a genitora presta todos os cuidados que o 

fi lho necessita.

O recorrente, por sua vez, insiste que é direito seu, nos termos do art. 1.583, 

§5º, do Código Civil, fi scalizar a manutenção e educação do seu fi lho através da 

ação de prestação de contas, a fi m de evitar abusos e desvio de fi nalidade quanto 

à administração da pensão alimentícia pela guardiã.

Argumenta que não há pretensão à restituição dos valores e que a 

situação de saúde do fi lho constitui justo motivo para o cabimento da demanda, 

diante da possível má aplicação dos recursos da pensão alimentícia pela genitora, 

devendo ser afastada a sua ilegitimidade.
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Não lhe assiste razão, contudo.

A  Lei n.º 13.058⁄2014, que teve o propósito de estabelecer o signifi cado 

da expressão “guarda compartilhada” e de dispor sobre sua aplicação, conforme 

se  extrai do seu preâmbulo e de seu art. 1º,  incluiu  o §5º ao art. 1.583, do 

Código Civil, e passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada.

§1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos  genitores 

ou a alguém que o substitua ( art. 1.584, § 5 o ) e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e  deveres do pai e da mãe 

que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao  poder familiar dos fi lhos 

comuns.

§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve 

ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista 

as condições fáticas e os interesses dos fi lhos:

§ 3º  Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos fi lhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos fi lhos. (Redação dada pela Lei 

nº 13.058, de 2014)

§ 4º (VETADO) .

§ 5º  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar 

os interesses dos fi lhos, e, para possibilitar tal supervisão,  qualquer dos genitores 

sempre será parte legítima para  solicitar  informações e⁄ou prestação de 

contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente 

afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus fi lhos. (Incluído pela Lei nº 

13.058, de 2014)

Antes da alteração legislativa, o §3º do art. 1.583 dispunha que  “a 

guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses 

dos fi lhos.

Esta supervisão, vale lembrar, também já estava disciplinada no art. 

1.589, do Código Civil, sem alteração.

Agora, incorporando a redação do antigo §3º do art. 1.583, o §5º 

do referido dispositivo legal, como se vê, passou a prever um dever de informar 

e prestar contas na guarda unilateral.

A função fiscalizadora da manutenção e educação do filho 

decorre, evidentemente, do poder familiar de que continua investido o genitor 

não detentor da guarda permanente da prole, a teor do art. 1.630, do Código 

Civil.
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Trata-se de um poder⁄dever de fiscalizar a manutenção e a educação 

dos fi lhos e dos recursos empregados para tanto, conforme alude o §5º, do art. 

1.583, do Código Civil, mas sempre no superior interesse destes.

Este dispositivo legal, não por acaso, foi inserido no capítulo “Da 

Proteção  dos Filhos”, e não no “Dos Alimentos”, sinalizando, quer parecer, 

um encargo  atribuído ao pai não guardião que vai muito além do aspecto 

meramente econômico de fi scalização das verbas que destina ao fi lho.

Cuida-se, mais especifi camente, de possibilitar-lhe maior participação 

na  criação dos fi lhos, especialmente quando a guarda é exercida de forma 

unilateral.

A inovação legislativa, contudo, segundo renomados doutrinadores, 

tais  como  Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Farias, Flávio Tartuce e 

Rolf  Madaleno, veio chancelar a legitimidade ativa do genitor não guardião 

de  reclamar contas em face do genitor guardião, relativamente à aplicação 

dos recursos alimentares destinados ao menor.

Confi ra-se, por todos, as considerações de  Flávio Tartuce  (in  Da ação 

de prestação de contas de alimentos - Breve análise a partir da Lei 13.058⁄14 e 

do novo CPC, disponível online no Portal Migalhas. Acesso em 28⁄11⁄2019):

[...]A menção à supervisão e à prestação de contas, sem dúvidas, pode  estar 

relacionada aos alimentos.

Em complemento, quanto à prestação das contas alimentares passa ela  a 

ser plenamente possível, afastando-se os argumentos processuais  anteriores 

em contrário, especialmente a ilegitimidade ativa e a ausência  de interesse 

processual. Igualmente, não deve mais prosperar a premissa  da irrepetibilidade 

como corolário da inviabilidade dessa prestação de contas”                                                                                      

A despeito das respeitáveis opiniões daqueles que defendem o cabimento 

da  medida, tenho que a nova redação do art. 1.583 do Código Civil não 

enseja a  adoção de solução diversa daquela alcançada pelos acórdãos desta 

Corte  anteriores a esta inovação legislativa, na linha do entendimento 

recentemente reiterado por esta Terceira Turma.

No julgamento do REsp n.º1637378⁄DF, da relatoria do e. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, cujo controvérsia estava em determinar o alcance  do 

mencionado dispositivo legal, reconheceu-se, uma vez mais, a falta de interesse 

processual do alimentante, como foi sintetizado na ementa do julgado, verbis:
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Recurso especial.  Direito de família. Alimentos. Ação de prestação de contas.  

Devedor.   Ausência  de  interesse  de  agir. Crédito. Inexistência.    Administração.   

Valores.  Guarda.  Exclusividade. Irrepetibilidade. Utilidade. Ausência.

1.  Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência

do   Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 

e 3⁄STJ).

2.  A  ação  de  prestação  de contas tem a fi nalidade de declarar a existência de um 

crédito ou débito entre as partes.

3.   Nas  obrigações alimentares, não há saldo a ser apurado em favor 

do alimentante, porquanto, cumprida a obrigação, não há repetição de valores.

4.   A  ação  de  prestação de contas proposta pelo alimentante é 

via  inadequada  para  fi scalização  do  uso  de recursos transmitidos ao  alimentando   

por  não  gerar  crédito em seu favor e não representar utilidade jurídica.

5. O alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora 

da guarda do alimentando porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não 

mais compõe o seu patrimônio,  remanescendo  a    possibilidade de discussão do 

montante em juízo com ampla instrução probatória.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n.º 1637378⁄DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas  Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 19⁄02⁄2019, DJe ⁄06⁄03⁄2019). 

Na ocasião, reconheceu Sua Excelência que “o artigo 1.583, §5º, do Código 

Civil de 2002, inserido pela Lei nº 13.058⁄2014, sinaliza importante mandamento 

de que o guardião que não detém a guarda deve supervisionar os interesses dos fi lhos, 

podendo solicitar informações acerca do bem estar deles por meio do essencial direito e 

dever de fi scalização”.

Ponderou, no entanto, que  “eventual desconfi ança sobre tais  informações, 

em especial do destino dos alimentos que paga, não se resolve por meio de planilha 

ou balancetes pormenorizadamente postos, de forma matemática e objetiva, mas 

com ampla análise de quem subjetivamente detém melhores condições para manter 

e criar uma criança em um ambiente  saudável, seguro e feliz, garantindo-lhe a 

dignidade tão essencial no ambiente familiar”.

Também nesse sentido, confi ra-se elucidativa lição trazida por Denise Damo 

Comel (in Revista Síntese, Direito de Família, RDF n.º 92, p. 98⁄99), citada no 

referido julgado, recomendando  cautela e ponderação acerca da viabilidade 

e utilidade destas ações:

[...]
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A prestação de contas, tecnicamente falando, consiste ‘no  relacionamento e 

na documentação comprobatória de todas as receitas e  de todas as despesas 

referentes a uma administração de bens, valores ou  interesses de outrem, 

realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato’, sendo que 

seu objetivo é liquidar dito relacionamento  jurídico no seu aspecto econômico 

(Theodoro Junior, 2012, p. 81).

No caso de se querer transpor referida fi gura para o direito de família (e essa 

deve ser a hipótese, pois o legislador optou pelo uso do  termo ‘prestação de 

contas’, que tem signifi cado jurídico o se vai encontrar é que um pai não é credor 

do outro em face do dever de poder familiar de modo que se possa conceber o 

dever de prestação de contas entre eles, no sentido técnico do termo. Quando um 

pai exerce o poder familiar, ele não exerce a função administrando bens, valores 

ou interesses  do outro, mas age exercendo dever que lhe é cometido por lei, 

diretamente relacionado ao fi lho e no interesse deste.

Para existir a obrigação de prestar contas, há de haver uma relação material entre 

os sujeitos da relação, na qual se verifi que ‘a existência efetiva do poder daquele que 

se diz credor das contas de  sujeitar o  demandado a prestá-los’ (Theodoro Junior, 

2012, p. 85).  Inexistente essa relação, não há que se falar em dever de prestação 

de contas, a despeito de o legislador ter atribuído legitimidade a qualquer dos pais 

para tal fi nalidade (‘qualquer dos genitores sempre será parte  legítima’). Se não há 

a relação de direito material, a legitimidade  reconhecida pela lei é vazia, pois sem 

objeto.

Causa espécie, ainda, a previsão de que a prestação de contas possa ser objetiva 

ou subjetiva, sobre assuntos ou situações que, direta ou  indiretamente, afetem a 

saúde física e psicológica e a educação de seus  fi lhos - uma amplitude que a torna 

praticamente inatingível.

Questões que afetem saúde física e educação até seriam admissíveis,  em tese, 

pois de alguma concretude. Porém, não se vislumbra como conceber uma prestação 

de contas subjetiva, na medida em que o  subjetivo reside no âmbito psíquico e 

emocional, no espírito da pessoa.  Não se concebe que espécie de dever subjacente 

residiria aqui e onde se  chegaria, ao final, com a prestação de contas subjetiva. 

Difícil conceber  a possibilidade de comprovar a ocorrência de fatos subjetivos que, 

de alguma forma, afetem o fi lho, com a respectiva relação de causa e efeito.

A mesma perplexidade nos ocorre quando pensamos em assuntos (matérias, 

temas, conversas) ou situações (acontecimentos, oportunidades)  como objeto 

da prestação de contas que, direta ou indiretamente, afetem a  saúde física e 

psicológica do fi lho. Mais, a prestação de contas está  prevista como forma de 

‘possibilitar a supervisão’ dos interesses dos fi lhos. Em tese, então, o pedido teria 

que ser justifi cado na intenção⁄necessidade de inspecionar para ser admitido.

Com efeito, não se questiona que o pai guardião deva manter o fi lho  sob 

estreita vigilância e proteção. Todavia, disso a pretender que tenha  verdadeiro 

domínio sobre a vida do fi lho, sem que nada lhe passe, nada atinja o fi lho sem 
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que antes saiba, como se devesse monitorá-lo  ininterruptamente, tudo para 

que, eventualmente, possa prestar contas a  respeito de todos os assuntos ou 

situações que, direta ou indiretamente, o alcancem, parece-nos inviável. Prestar 

contas do resfriado, da infecção de  garganta, do medo de cachorro que não 

tinha antes. Prestar contas  porque o filho está triste, parece deprimido; está 

sem fome ou come  demais. Não quer comer salada, mas antes comia. Falou 

um palavrão,  desrespeitou o avô. Recusou ler o livro que ganhou. Caiu da 

bicicleta e se  machucou; houve ou não negligência, e assim por diante, em 

infi ndáveis hipóteses.

E o que dizer das inúmeras possibilidades acerca do elemento causador  da 

situação: a escola, os amigos, os vizinhos, a televisão, a internet, a  festinha de 

aniversário, a casa da avó e seu entorno, os primos, quando  estava com o pai 

no mercado, quando estava com a mãe na farmácia.  Difícil imaginar quem vai 

prestar contas disso e de que forma seria possível. Ainda que se pudesse admitir 

a obrigação de prestar contas, tratar-se-ia de obrigação inexequível, como regra, 

salvo situações excepcionais.

Será necessário, portanto, especial cautela e ponderação acerca da viabilidade 

e utilidade de ações nesse sentido, de modo a não permitir  ingerência 

despropositada na esfera de cuidados e diligências do pai guardião 

Na mesma linha seguiram outras decisões dos Ministros integrantes 

da  Terceira e Quarta Turma: AREsp 1561495⁄SP, Rel. Ministro  Luis 

Felipe  Salomão, DJ 26⁄11⁄2019; REsp 1704311⁄MG, Rel. Ministro  Luis 

Felipe  Salomão, 12⁄11⁄2019; REsp 1664532⁄SP, Rel. Ministro  Marco 

Buzzi,  05⁄08⁄2019; AREsp 1277379⁄RS, Rel. Ministro  Paulo de Tarso 

Sanseverino, 14⁄06⁄2019; AREsp 1450163⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, 02⁄05⁄2019; AREsp 1315093⁄RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 30⁄11⁄2018.

Deve-se ressaltar, por outro lado, que não há dúvidas de que o 

alimentante  tem direito à fi scalização de contas, mas não pelo procedimento 

especial previsto no art. 550 do Código de Processo Civil.

O exercício deste direito de fi scalização, ou análise das contas, deve se 

dar  incidentalmente em revisão de alimentos, em modifi cação⁄regulamentação 

da  guarda ou, até mesmo, em ação autônoma pelo procedimento ordinário, 

sem buscar a devolução das quantias e desde que a presente o justo motivo.

Conforme já ponderava o e.  Ministro Marco Buzzi, em voto 

proferido no  julgamento do REsp n.º 970147⁄SP, anteriormente aludido, o 

exercício deste  direito de fiscalização dos genitores,  “vai muito além da 

mera averiguação  aritmética   do que foi ou deixou de ser investido em prol do 

alimentando”,  tocando  “mais intensamente na qualidade daquilo que lhe é 
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proporcionado, a  fi m de assegurar sua saúde, segurança e educação da forma mais 

compatível com a condição social experimentada por sua família (art. 1.694, caput)”.

E prossegue, com muita percuciência:

De sua vez, a complexidade das relações familiares, especialmente  daquelas 

em que o desempenho da guarda se dá forma unilateral, implica em uma natural 

flexibilização dos procedimentos que cuidam desses  conflitos, de modo a 

potencializar a  adoção de soluções consentâneas  com a natureza dos desacordos 

e⁄ou controvérsias relativas ao atendimento do bem-estar do menor.

Em verdade,  muitas das vezes, é possível superar a confl ituosidade  por meio de 

atividades jurisdicionais inominadas, marcadas pela  conciliação, ou mesmo, via 

medidas liminares, com cautelares ou tutelas  antecipatórias, onde se provisiona o 

provável em detrimento do absoluto.

Por esse prisma, de pouco ou nada adianta ao alimentando menor, que não 

aproveita às inteiras sua verba alimentar, ser restituído do montante  sonegado 

após longo debate judicial sobre a necessidade da guardiã  prestar contas em 

Juízo ou mesmo, posteriormente a uma eventual inércia do guardião apresentar 

seus cálculos relativamente a administração da pensão alimentícia.

A esse tempo, tudo quanto poderia ser fruído em prol do bem-estar do menor 

já esvaiu, dada a natureza singular dessa espécie de prestação  debitória, 

vocacionada a assegurar o atendimento das necessidades  elementares e mais 

imediatas à vivência e desenvolvimento do alimentando.

De outro ponto, inviável subsumir que a eventual não apresentação das contas 

ou mesmo, sua insufi ciência, possa ensejar a  revogação⁄modifi cação da guarda 

por interpretação analógica do disposto no art. 919 do CPC, dado que o exame a 

respeito sobre quem pode exercer a guarda perpassa pela apreciação de outros 

elementos (CC, art. 1.583; Lei n. 8.069⁄09, art. 33, caput), todos extravagantes ao 

objeto cognitivo de uma típica ação de prestação de contas.

Em outro giro,  o exercício da guarda unilateral e respectivo  investimento da 

verba alimentar são atividades a cargo do guardião que  comportam certo grau de 

fl exibilidade e autonomia, desde que sua atividade seja fi nalisticamente dirigida ao 

atendimento do bem-estar do menor.

Nessa medida, o controle a respeito do atendimento do melhor  interesse do 

infante apenas pode ser supervisionado, inclusive  judicialmente, sob o prisma 

qualitativo e não apenas a título quantitativo, segundo o qual mês a mês todo o 

valor percebido a título de pensão alimentícia deveria ser investido às inteiras em 

atividades exclusivamente usufruídas pelo alimentando.

Isso porque, a depender da realidade familiar em que vive o alimentando, da 

sua verba também aproveitarão, ainda que de forma  indireta, a própria guardiã 

e eventuais irmãs unilaterais, tanto à vista da  necessidade de promoverem-se 
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condições condignas, homogêneas e  isonômicas entre todos os membros da 

família, quanto em razão da  circunstância de que o consumo de determinados 

bens ultrapassem o  proveito unipessoal, como o ar condicionado, o televisor, 

aquecimento de água, etc.

Ademais, a própria necessidade de provisionar para despesas  extravagantes 

pode recomendar o não uso da totalidade da receita  alimentar em atividades 

pré-defi nidas, o que, por si só, retira a  possibilidade de um controle judicial da 

destinação da verba alimentar sob o prisma exclusivamente contábil, mormente 

no estrito âmbito do procedimento de prestação de contas propriamente dito.

Como bem sintetiza o e.  Desembargador Rui Portanova,  “não é toda 

e  qualquer vontade fi scalizadora do alimentante que irá gerar o interesse  jurídico 

para buscar as contas contra aquele(a) que adiministra os alimentos de alimentados 

menores ou incapazes”.

É preciso mais:

[...] é preciso que, já na inicial, a causa de pedir fática do pedido de esclarecimento 

ou prestação de contas venha deduzida com argumentos  ligados a algum fato 

imputado e que diga respeito ao prejuízo da “a saúde física ou mental o educação” 

da criança.

Em outras palavras, é preciso justa causa, o justo motivo que, genericamente 

alinhado, permite concluir pela presença do interesse de agir do autor em levar 

adiante o seu pedido de prestação de contas ou esclarecimento.

O interesse de agir, como ligado a causa de pedir que está, deve com  ela 

guardar correspondência. E sendo a causa de pedir qualifi cada pela possível má 

aplicação dos alimentos, assim também o é o interesse do autor. (Apelação Cível 

n.º 700076110329, Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

julgado em 10⁄05⁄2018).

Não se olvida, por outro lado, que o  nomen iuris  da ação conferido 

pelo  autor na petição inicial não vincula a atividade jurisdicional, que está 

adstrita tão  somente ao pedido e a causa de pedir, podendo o procedimento 

ser adaptado, com vistas a conferir maior efetividade possível às pretensões do 

jurisdicionado.

Nada obstante,  in casu, não há espaço para adequação do 

procedimento  adotado nas instâncias ordinárias, não apenas porque já houve 

citação e julgamento, mas sobretudo porque o que se revela da inicial, da sentença 

e das razões recursais, é o inconformismo do recorrente com o montante fi xado 

a título de alimentos.
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A propósito, assim constou da sentença:

A hipótese dos autos, pois, não atende os pressupostos objetivos legais, visto 

que a parte autora não aponta quais os assuntos ou situações que  direta ou 

indiretamente afetem a saúde física ou psicológica e a educação  do seu fi lho 

(letra da 1.583, § 52, na redação dada pela reforma de 2014). O autor refere apenas 

genericamente possuir suspeitas de que os alimentos estariam sendo objeto de desvio 

de função por parte da genitora, mas não aponta quais os elementos que sustentam 

semelhante conclusão.

Muito ao revés,  os diversos documentos médicos e educacionais  juntados pelo 

requerido atestam que inexistem mínimos indícios de desvio de fi nalidade, máxime 

em razão da delicada condição de saúde do  menor que, embora com todas as 

adversidades, ostenta satisfatória situação social descrita nos pareceres acostados (fl . 

170)

Assim,  dada amplitude da pretensão do demandante, aliada ao  não 

arrolamento  de qualquer situação suspeita específica que pudesse dar guarida 

ao  pedido, inegável a conclusão de que  a presente ação se presta apenas  como 

mais um artifício atinente a acossar processualmente a  alimentante, a qual 

já está respondendo a processo de revisão de  alimentos, palco onde o binômio 

necessidade⁄possibilidade pode ser apreciado a contento pelo Estado -Juiz.

Por fim, em que pese indicado o cabimento do recurso especial 

também pela alínea “c”, do permissivo constitucional, nada alegou o recorrente 

acerca da existência de eventual divergência jurisprudencial.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe provimento.

Considerando o disposto no §11º do art. 85 do Código de Processo Civil 

de 2015, majoro os honorários sucumbenciais de R$2.500,00 para R$3.500,00.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este decisum está sujeito às 

normas do Novo Código de Processo Civil (cf. Enunciado Administrativo 

nº 3⁄STJ), inclusive no que tange à aplicação de multa (arts. 1.021, §4º e 1.026, 

§2º, o CPC).

É o voto. 

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Moura Ribeiro:  Cuida-se de recurso  especial interposto 

por J E P ( J), com fundamento no art. 105, III,  a  e  c, da CF, nos autos  de 

ação de prestação de contas de pensão alimentícia que ajuizou contra J. S. F. 
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( J S),  representante legal do seu fi lho menor R. F. P. (R), contra acórdão do 

Tribunal de Justiça  do Estado do Rio Grande do Sul (TJ⁄RS) que recebeu a 

seguinte ementa:

Prestação de contas. Valores da pensão alimentícia que o autor paga ao fi lho. 

Descabimento.

1. Como a ação de prestação de contas tem por objetivo  estabelecer a 

existência de um crédito, de uma dívida ou  reconhecer a sua quitação, e como 

o pai alimentante não tem  relação jurídica de direito material com a mãe e 

guardiã de seu fi lho, mas com o fi lho - alimentado, que é o titular dos alimentos, 

é descabido o pedido deduzido na exordial.

2. O alimentante somente pode pedir a prestação de contas do  valor da 

pensão de alimentos que presta ao fi lho, contra a  representante legal dele em 

situação excepcional, pois os alimentos são destinados ao fi lho e deixam de ser 

propriedade do alimentante no momento da entrega, passando a pertencer ao 

alimentado e se  exaurem no próprio sustento dele, ou seja, o alimentante não 

terá nenhum crédito em relação aos alimentos, pois o credor, se for o caso, será 

o fi lho.

3. O art. 1.583, § 5º, do CCB prevê o direito do genitor que não  detém a 

guarda de supervisionar os interesses dos fi lhos e tem legitimidade para solicitar 

informações ou prestação de contas,  objetivas ou subjetivas, em assuntos ou 

situações que direta ou  indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a 

educação dos  seus filhos, não cuidando propriamente de se fazer auditoria 

no valor da pensão alimentícia que paga ao fi lho.

4. Quando a pensão alimentícia não estiver sendo canalizada para o alimentado 

e, em razão disso, o sustento dele estiver prejudicado, não será o caso de apenas 

buscar um crédito, que é o desiderato da ação de prestação de contas, mas de 

buscar medidas tendentes a amparar o alimentado.

5. Fere a razoabilidade pretender que a guardiã deva comparecer a juízo para 

prestar contas, e de forma mercantil, de todas as  inúmeras pequenas despesas 

que consistem no sustento e na  própria administração do cotidiano do fi lho, 

mormente quando ele  tem saúde delicada e possui gastos extraordinários, em 

razão de suas necessidades especiais.

Recurso desprovido (e-STJ, fl . 343).

J alegou violação dos arts. 369, 370, 489, § 1º, I e IV e 1.022, I e 

II, parágrafo único, II, todos do NCPC, e art. 1.583, § 5º, do CC⁄02, ao sustentar 

que (1) houve omissão no acórdão recorrido acerca de questões relevantes, não 

sanadas no julgamento dos embargos de declaração; (2) ocorreu cerceamento de 

defesa, na medida em que não lhe foi permitido a produção integral das provas 
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requeridas; e (3) é parte legítima e tem interesse em propor ação de prestação de 

contas visando conhecer como está sendo empregada a pensão alimentícia paga 

a seu fi lho menor especial, administrada pela sua genitora, o qual nasceu com 

graves problemas de saúde, é portador de “Down”, associada  com defi ciência 

mental moderada e transtorno de desenvolvimento, e que necessita igualmente 

de cuidados médicos constantes e especiais.

O em. relator, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, apresentou  seu 

voto, com o brilhantismo que lhe é peculiar, tendo   decidido pelo parcial 

conhecimento do recurso especial e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.

Pedi vista dos autos, para melhor refl exão sobre a relevante questão jurídica 

trazida, nas palavras do em. Relator,  a respeito da viabilidade jurídica da ação 

de  prestação de contas ajuizada pelo alimentante contra a genitora guardiã do 

alimentado para obtenção de informações acerca da destinação da pensão alimentícia 

prestada mensalmente.

Adianto que acompanho integralmente o entendimento do em. Relator, 

no  que se refere a alegação do recorrente de que teria havido negativa de 

prestação  jurisdicional e cerceamento de defesa, pelos jurídicos fundamentos 

apresentados por Sua Excelência.

Amparado em boa doutrina e em precedentes recentes das Turmas 

que  compõem a Segunda Seção desta Corte, os quais acompanhei em outras 

oportunidades, o voto proferido pelo Relator, atento a redação do § 5º do art. 

1.583 do CC⁄02, foi no sentido da inadequação da ação de prestação de contas 

para fi scalização do uso dos recursos transmitidos ao alimentado, em síntese, por 

não gerar créditos em seu favor e por não representar utilidade jurídica para J.

No seu voto, o em. Relator ressaltou a existência de polêmica em torno 

da  interpretação da norma do § 5º do art. 1.583 do CC⁄02, que versa sobre a 

solicitação de  informações e⁄ou prestação de contas na guarda unilateral, bem 

como reafi rmou o  entendimento jurisprudencial da Terceira Turma, de que  o 

alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda 

do alimentando porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o 

seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com 

ampla instrução probatória (REsp nº 1.637.378⁄DF, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, DJe de 6⁄3⁄2019). 

A esse respeito, considerando que o ingresso no nosso ordenamento jurídico 

da Lei nº 13.058⁄2014 incluiu a polêmica norma contida no § 5º do art. 
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1.583 do  CC⁄02, peço vênia para trazer algumas refl exões e fazer algumas 

considerações a respeito do assunto.

O dispositivo legal em tela tem a seguinte redação:

§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar 

os interesses dos fi lhos, e, para  possibilitar tal supervisão,  qualquer dos genitores 

sempre será  parte legítima para solicitar informações e⁄ou prestação de  contas, 

objetivas ou subjetivas,  em assuntos ou situações que  direta ou indiretamente 

afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus fi lhos  (sem destaques no 

original)

Como a referida norma está contida no Capítulo que trata da Proteção 

da Pessoa dos Filhos no Casamento (XI, do Livro IV, Título 1, Subtítulo I), a 

questão deve ser analisada, com especial ênfase, à luz dos princípios da proteção 

integral da criança e do adolescente, da isonomia e, principalmente, da dignidade 

da pessoa humana, que são consagrados pela ordem constitucional vigente.

Desse modo, ela deve ser interpretada de forma a conferir efetividade 

aos  referidos princípios, em especial ao da proteção integral da criança e 

do adolescente, de  maneira que o trabalho interpretativo do magistrado, na 

solução das causas dessa natureza, seja guiado pelas linhas mestras do sistema 

constitucional, pelos seus princípios, suas garantias e suas normas valorativas.

Não é novidade que, a partir da Constituição Federal de 1988, 

ocorreu alteração substancial do papel da família no nosso Direito, que recebeu 

singular proteção do Estado. Os seus membros (pessoas humanas) passaram a 

ser o centro da ordem jurídica perdendo protagonismo as relações patrimoniais, 

e a dignidade humana ganhou o status de pilar da proteção constitucional.

Nesse viés, em que a pessoa humana e sua dignidade passaram a ser 

o centro da tutela jurídica nas relações familiares, como fundamento do Estado 

Democrático  de Direito (art. 1º, III, da CF⁄88), os princípios constitucionais 

que regem o Direito de  Família devem servir de norte para equacionar a 

questão trazida à baila, mormente porque ela envolve, não somente o interesse 

patrimonial, mas também a dignidade do infante, que é sujeito de direitos, e não 

objeto.

No caso, trata-se de menor, portador de “Down”, que requer 

cuidados  extraordinários em virtude de seu complicado quadro de saúde, e 

seus genitores, ora litigantes, têm o poder-dever de protegê-lo integralmente e 
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de prover suas necessidades, com absoluta primazia, mesmo não estando mais 

casados.

A este respeito, trago a seguinte doutrina de CRISTIANO CHAVES 

DE FARIAS, segundo a qual, a família deve ser compreendida como verdadeiro 

instrumento de proteção da pessoa humana que a compõe, notadamente quando 

se tratar de interesses essenciais de criança, que deve receber proteção absoluta e 

integral, onde ele acrescenta que

[...]

A “ratio essendi” do Direito de Família não é a proteção das  instituições, 

mas do próprio ser humano e de sua integralidade  física e psíquica, de sua 

liberdade e de seus pressupostos básicos  elementares (mínimo existencial). A 

família, por conseguinte, existe  em virtude de seus componentes e não estes 

em função daquela,  valorizando, de forma defi nitiva e inescondível, a pessoa 

humana, buscando a dignidade da pessoa humana

É a busca da dignidade humana, sobrepujando valores meramente patrimoniais 

ou institucionais.

Aliás, eleito como princípio fundamental da República, a dignidade da pessoa 

humana modela uma nova feição da família, garantindo  proteção isonômica 

(igualdade substancial, que signifi ca tratar  desigualmente aquele que reclama 

proteção diferenciada) a todos  os membros. Em concreto, implica em afi rmar 

uma tutela jurídica  diferenciada para a criança e o adolescente, a quem deve 

ser  dispensada pela família, pela sociedade e pelo Estado, proteção  integral e 

absoluta, como reza o art. 227 da Constituição Federal.

(Escritos de Direito e Processo das Famílias - Novidades e Polêmicas - Salvador: Ed. 

JusPODIVM, 2013, p. 198).

Partindo dessas premissas e, na perspectiva do princípio da proteção integral 

e do melhor interesse da criança e do adolescente e do legítimo exercício 

da  autoridade parental, tenho para mim que, em determinadas hipóteses, é 

juridicamente viável a ação de exigir contas ajuizada por genitor(a) alimentante 

contra a(o) guardiã(o) e representante legal de alimentado incapaz, na medida 

em que tal pretensão, no mínimo,  indiretamente, está relacionada com a saúde 

física e também psicológica do menor,  lembrando que a lei não traz palavras 

inúteis.

Afinal, de que adianta o protecionismo constitucional assegurado 

às crianças e aos adolescentes, bem como a introdução no ordenamento jurídico 

da norma infraconstitucional em destaque (§ 3º do art. 1.583 do CC⁄02), sem ao 

menos criar meios e garantias efetivas para a consecução do dever de protegê-



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 359-479, Abril/Junho 2020 421

las integralmente e com absoluta prioridade, inclusive em assunto relacionado a 

prestação de alimentos, que é de vital importância para quem os recebe.

O escopo da norma consiste em assegurar a obtenção de informações e⁄ou 

prestação de contas sobre o destino da verba prestada mensalmente por quem 

não detém a guarda do alimentado, consoante o disposto no § 5º do art. 1.583 

do CC⁄02, que, parece, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, com o 

objetivo indiscutível de assegurar maior proteção aos fi lhos menores. Daí a ação 

de exigir contas, pois o correto emprego dos alimentos prestados a menor ou 

incapaz afetam, se não direta, mas, no mínimo, indiretamente, a saúde física e 

psicológica deles. 

Como os a l imentos prestados são imprescindíveis  para 

própria sobrevivência do alimentado, que no caso tem seríssimos problemas de 

saúde, eles devem ao menos assegurar uma existência digna a quem os recebe, 

em especial, quando se tratar de menor ou incapaz. Assim, a função supervisora, 

por quaisquer dos detentores do poder familiar, em relação ao modo pelo qual 

a verba alimentar fornecida é empregada, além de ser um dever imposto pelo 

legislador, é um mecanismo que dá concretude ao princípio do melhor interesse 

e da proteção integral da criança ou do adolescente.

Não é demais relembrar, por oportuno, a norma do art. 4º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069⁄90), que dispõe que

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos  direitos referentes à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao  esporte, ao lazer, à profi ssionalização, 

à cultura, à dignidade, ao  respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, bem  como a do art. 22 do mesmo diploma legal, que diz que 

aos pais  incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos fi lhos  menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir 

as determinações judiciais.

Observa-se da legislação destacada, a total primazia ao princípio 

do melhor interesse da criança e do adolescente e da sua proteção integral, em 

obediência aos comandos constitucionais e legais. Os direitos fundamentais dos 

quais eles são titulares são alcançados por tais princípios, devendo a segurança, a 

proteção e satisfação dos seus interesses ser assegurados pelo Estado e por toda 

a sociedade.

Em decorrência do poder familiar, instituto não especifi camente conceituado 

pela lei, mas que é entendido, segundo a lição clássica de PONTES 
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DE MIRANDA,  como o conjunto de direitos que a lei concede ao pai, ou à mãe, 

sobre a pessoa e bens do fi lho, até a maioridade, ou a emancipação desse, e de deveres 

em relação ao  fi lho  (Tratado de Direito de Família, vol. III, Campinas - SP: 

Bookseller, 2001, p. 200), investe-se o  genitor que não exerce a guarda, mas que 

presta alimentos, no poder-dever de fi scalizar a manutenção e educação do fi lho.

Ainda sobre o poder familiar que detêm os genitores em relação aos 

fi lhos menores, a teor do art. 1.632 do CC⁄02, ele não se desfaz com o término 

do vínculo  matrimonial ou da união estável deles, permanecendo intacto o 

poder-dever do genitor  não-guardião de defender os interesses superiores do 

fi lho incapaz, ressaltando que a base que legitima é o atendimento ao melhor 

interesse da criança ou do adolescente, ou seja, o princípio já destacado.

ROLF MADALENO, a este respeito, ensina que existem  deveres que 

vão além da linha divisória do casamento ou da união estável de um casal, que tendo 

fi lhos, carrega na sequência da ruptura das núpcias o compromisso legal, moral e ético 

de seguir  assegurando o sustento, a guarda e a educação dos fi lhos comuns  (Direito 

de Família, 10ª ed. rev., atual. e ampl., - Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 

291⁄292).

Nesse trilhar, no meu sentir, a legislação destacada, que está em sintonia com 

os princípios constitucionais protetivos supracitados, como dito alhures, criou 

um mecanismo processual que não só legitima, mas também obriga o genitor 

não-guardião, na qualidade de fi scalizador dos interesses superiores dos fi lhos, a 

buscar uma tutela jurisdicional, inclusive, em assunto relacionado a forma como 

os alimentos pagos a fi lho menor ou incapaz são empregados, pois isso afeta, 

direta e também indiretamente a saúde física, psicológica e a educação dele, na 

medida em diz respeito a sua própria sobrevivência e dignidade.

Nessa toada, pode-se afi rmar, sem medo de errar, que a função fi scalizatória 

do alimentante não-guardião funda-se também na proteção integral da criança 

e do adolescente assegurada pela ordem constitucional vigente, bem como 

é elemento de garantia da própria dignidade do alimentado.

Desse modo, qualquer genitor não-guardião que presta alimentos aos fi lhos 

menores ou incapazes, tem o direito e também o dever de buscar o Judiciário, 

ainda que por meio da ação de exigir contas, para aferir se efetivamente a verba 

alimentar prestada está sendo empregada no desenvolvimento sadio de quem a 

recebe.

Sem dúvida nenhuma, tal mecanismo supervisionador, fiscalizatório 

e protetivo tem o condão de colocar os benefi ciários dos alimentos a salvo de 
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eventual abuso de poder ou negligência dos seus guardiões, constituindo atributo 

do poder familiar e da isonomia parental, bem como elemento concretizador do 

princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

A doutrina especializada está alinhada com tal ponto de vista, sendo 

que YUSSEF SAID CAHALI, já se manifestou no sentido de que a possibilidade 

de exigir contas é inerente ao exercício do poder familiar e da proteção avançada da 

criança e do adolescente, sob pena de inviabilizar a própria fi scalização da manutenção, 

sustento e educação dos fi lhos, reconhecida pelo art. 1.589 da Codifi cação de 2002 (Dos 

Alimentos. - São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 572, destaquei).

Ele acrescenta, em outra obra mais recente, que no direito de fi scalização da 

guarda, criação, sustento e educação da prole atribuída ao outro cônjuge, ou a 

terceiro,  está ínsita a faculdade de reclamar em juízo a prestação de contas daquele 

que exerce a  guarda dos fi lhos, relativamente ao numerário fornecido pelo genitor 

alimentante  (Dos  Alimentos, 8ª ed., rev. e atual. - São Paulo: ed. Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 370).

Nessa mesma linha, colaciono a doutrina de ROLF MADALENO, 

para quem: a partir da vigência do § 5º do art. 1. 583 do CC⁄02, os temas relacionados 

com a  saúde física e psicológica dos fi lhos e mais aqueles relativos à sua educação, 

autorizam o progenitor alimentante a exigir prestação de contas ou meras informações 

acerca do destino dos alimentos que paga, pela simples dúvida, suspeita ou interesse 

que tenha de, preocupado com o bem-estar do seu fi lho, ser mais bem informado , de 

modo inclusive  pormenorizado, acerca de como está sendo administrada a pensão 

alimentícia do fi lho melhor (Direito de Família, 10ª ed. rev., atual. e ampl., - Rio de 

Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 1.023). 

Continuando, ele ressalta que o § 5º do art. 1.583 do CC⁄02,

[...] consagra a possibilidade sempre negada pela jurisprudência brasileira da 

ação de prestação de contas do pagamento da  pensão alimentícia, atribuindo, 

expressamente, legitimidade ativa ao  genitor não guardião para solicitar 

informações ou prestação de contas sobre assuntos ou situações que refl itam sobre 

a saúde física e psicológica e educação dos fi lhos e, obviamente, neste espectro 

de incidências, a pensão alimentícia se apresenta como fundamental direito a ser 

fi scalizado, pois ainda que os alimentos não possam ser restituídos, ao menos a 

readequação dos fatos pode ser redirecionada (op. cit., p. 1.023).

Diante também de tais preciosas e elucidativas lições doutrinárias, não 

se pode negar ao alimentante não-guardião o direito de averiguar se os valores 

que paga a  título de pensão alimentícia estão sendo realmente dirigidos ao 
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benefi ciário e voltados ao  pagamento de suas despesas e ao atendimento dos 

seus interesses básicos  fundamentais,  sob pena de se impedir o exercício pleno do 

poder familiar.

Com efeito, a fi scalização do atendimento das necessidades elementares e 

vitais do alimentado constitui um dos maiores atributos do poder familiar, 

pois tem por  fi nalidade precípua garantir, ao titular de direito absolutamente 

indisponível, a sua proteção integral e a sua dignidade como pessoa humana.

Por oportuno, para refl exão sobre o que já foi dito, trago a lição de NELSON 

ROSENVALD, na qual ele diz que trata-se de regra elementar:  todo aquele 

que  tem sob sua responsabilidade ou administra bens alheios, tem obrigação de 

prestar  contas, evitando um prejuízo de terceiro, o que ganha contornos ainda 

mais nítidos quando  se trata de interesse preferencial e integral de criança ou 

adolescente  (Curso de Direito Civil: Famílias. 4º ed. Salvador: Juspodium, 2012, 

vol. VI, p. 891⁄892).

E também a lição de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, quanto 

a  utilização da ação de exigir de contas para fi nalidade específi ca de aferir o 

destino da verba  alimentar recebida a título de pensão alimentícia, em que 

afi rma que

a prestação de contas está vocacionada para compor conflitos em  que a 

pretensão esteja centrada em esclarecer situações  decorrentes, no geral, da 

administração de bens alheios - o que se  amolda com perfeição à gestão pelo 

genitor-guardião da verba  pecuniária paga a título de alimentos ao seu fi lho 

que seja sob sua  gestão, motivo pelo qual ele recomenda a sua utilização 

nessa hipótese (Escritos de Direito e Processo das Famílias - Novidades e Polêmicas, 

Salvador: ed. Juspodivm, 2013, p. 205).

Pelo que foi exposto até o momento, tenho para mim que é juridicamente 

viável, com fundamento no § 5º do art. 1.583 do CC⁄02, a ação de exigir de contas 

ajuizada pelo alimentante, em nome próprio, contra a genitora guardiã  do 

alimentado para obtenção de informações sobre a destinação da pensão 

paga  mensalmente,  desde que proposta sem a fi nalidade de apurar a existência 

de eventual crédito, pois os alimentos prestados são irrepetíveis.

Esse mecanismo protecionista dos reais interesses superiores da criança e 

do adolescente, materializado pelo legislador no citado dispositivo do Código 

Civil em vigor, se revela um instrumento efi caz para o exercício pleno do poder 

familiar, dando  concretude ao atributo da atividade fi scalizatória do genitor 

não-guardião dos interesses dos fi lhos.   
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Prosseguindo na análise dessa matéria tão peculiar e controvertida, 

como  demonstrou o em. Ministro Relator no seu lapidar voto, passo a fazer 

algumas  considerações a respeito do interesse de agir do alimentante não-

guardião na ação de exigir contas.

Tenho para mim que não há apenas interesse jurídico, mas também 

o dever legal, por força do § 5º do art. 1.538 do CC⁄02, do genitor alimentante 

de  acompanhar os gastos com o fi lho alimentado que não se encontra sob a 

sua guarda, fi scalizando o atendimento integral de suas necessidades materiais 

e imateriais essenciais  ao seu desenvolvimento físico e também psicológico, 

aferindo o real destino do emprego da verba alimentar que paga mensalmente, 

pois ela é voltada para esse fi m.

Nesse  mesmo tr i lhar, busco novamente  a  doutr ina  de 

CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, segundo o qual, há inescondível interesse 

(ou melhor, dever) do alimentante em fi scalizar a aplicação dos alimentos pagos, de 

modo a verifi car o respeito à  dignidade do alimentando-incapaz, constatando-se se 

a verba vem sendo aplicada no respeito à sua integridade física e psíquica e se estão 

sendo atendidos os seus pressupostos materiais básicos, fundamentais (op. cit., p. 200).

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, comunga dessa linha de 

pensamento,  advogando a tese de que ao pai administrador dos interesses do fi lho 

corre o dever de lhe serem dadas as contas da gerência (Instituições de Direito Civil, 

Rio de Janeiro: Forense, 7ª ed., 1990, p. 239).

Com efeito, o que justifica o legítimo interesse processual em ação 

dessa  natureza é só e exclusivamente a fi nalidade protetiva da criança ou do 

adolescente benefi ciário dos alimentos prestados, e não o eventual acertamento 

de contas, perseguição ou picuinhas com a(o) guardiã(ao), devendo a medida 

ser dosada e, preferencialmente utilizada, na hipótese em que haja pelo menos 

suspeita de malversação dos alimentos, pelo administrador da verba.

Assim, me parece ser legítima e útil a preocupação do alimentante não-

guardião com o destino dado a verba alimentar que paga mensalmente. Ele 

precisa  saber, afi nal, se ela de fato está sendo utilizada para satisfação das 

prioridades do fi lho, se  está atendendo a sua fi nalidade, e, suspeitando do 

contrário, poderá buscar a tutela  jurisdicional, valendo-se da ação de exigir 

contas, fundada no § 5º do art. 1.583 do CC⁄02.

O instituto jurídico da ação de exigir contas, disciplinada nos arts. 550  a 

553 do NCPC (arts. 914 a 919 do CPC⁄73), no qual, em regra, quem 

administra patrimônio alheio tem o dever de prestar constas de sua gestão e aquele 
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que afi rmar ser titular do direito de exigir contas especifi cará detalhadamente as 

razões pelas quais a exige, a meu ver, não exige, necessariamente, que o autor afi rme 

a existência de  algum crédito, mas sim que ele demonstre que tem direito de ter as 

contas prestadas, ou seja, de que é titular de interesse gerido e administrado por 

outrem. 

Quem explica bem isso, é a doutr ina de ADROALDO 

FURTADO FABRÍCIO, segundo a qual

[...] não há correlação necessária entre o dever jurídico de prestar contas e a 

situação de devedor; nem aquele a quem as contas são devidas é necessariamente 

credor de algum pagamento, tendo a prestação de contas a fi nalidade de aclarar 

qual o estado, em  determinado momento, das relações contrapostas de débito 

e crédito entre os interessados, de tal modo que só depois de prestadas se saberá 

quem há de pagar e quem tem de receber  (Comentários ao Código de Processo 

Civil. Vol. VIII, Tomo III, 9ª ed. rev. e ampl., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008, p. 345).

E como estamos falando em interesse processual, para o referido 

autor  o  emprego da ação em causa,  sob qualquer de suas modalidades, pressupõe 

divergência  entre as partes, seja quanto à existência mesma da obrigação de dar 

contas, seja sobre o estado delas, vale dizer, sobre a existência, o sentido ou o montante 

do saldo, tendo ele lembrado da lição de CHIOVENDA, que concebe o interesse 

processual como necessidade de prestação jurisdicional (op. cit, p. 355).

Isso posto, me parece que a natureza irrepetível da obrigação alimentar, por 

si só, não pode servir de óbice para o ajuizamento da ação de exigir contas, pois 

nela,  já dizia ERNANE FIDÉLIS SANTOS,  o objeto da lide é o acertamento 

(esclarecimento das contas), sem importar o resultado (Manual de Direito Processual 

Civil. Vol. III. 10 ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2006, p. 894).

Essa também é a posição de LUIS GUILHERME MARINONI, 

SÉRGIO  CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, que lecionam 

que o procedimento especial de  prestação de contas é voltado a  apurar a 

existência ou não da pretensão às contas, não havendo necessidade de que o autor da 

demanda invoque algum suposto crédito existente ou desfalque efetuado pelo requerido, 

bastando que ostente o direito de ter as constas prestadas, para que a demanda seja 

procedente  (Novo  Curso de Direito Processual  Civil: Tutela dos direitos mediante 

procedimentos diferenciados. Vol. 3, 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2016, p. 148).

Nessa mesma perspectiva, eles acrescentam que  a ação para exigir  contas 

visa permitir que o autor imponha ao réu o oferecimento de contas, fundamentando-
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se exclusivamente na existência ou não do direito de exigir essas contas,  sem que 

seja necessário que se invoque alguma desconfi ança sobre o trabalho exercido  pelo 

administrador ou algum saldo supostamente existente em razão da atuação deste (op. 

cit., p. 150).

Afere-se, então, que para os renomados doutrinadores não é 

necessário  nem sequer indicar a existência de alguma desconfi ança sobre a 

forma de administração da pensão alimentícia, impondo ao interessado somente 

demonstrar que tem o direito de ter as contas prestadas.

No que tange ao procedimento para exigir contas, eles defendem que não é 

necessário que o autor indique detalhadamente os dados ou informações sobre as 

quais incidirá a prestação de contas, bastando que ele identifi que a obrigação de onde 

se origina  o dever de prestar contas e a razões detalhadas pelas quais as contas são 

exigidas,  instruindo sua demanda com a prova dessa necessidade, se existirem  (art. 

550,§ 1º, do  CPC),  para que se tenha como sufi ciente a indicação da causa de 

pedir (op. cit. p. 150). 

Para fi nalizar, invoco a lição de ANTÔNIO CARLOS MARCATO, 

que afi rma que a ação sob exame tem por objeto o direito às contas, não a eventual 

crédito decorrente de sua prestação, isto é, são inconfundíveis o direito ao crédito (cujo 

titular é, por óbvio, o credor) e o direito às contas (cujo o titular é o credor ou o devedor 

da  obrigação pecuniária, dependendo do caso), ela tem natureza dúplice, estando 

ativamente  legitimado qualquer dos aludidos sujeitos, fi gurando como réu aquele 

diante do qual vier a  ser ajuizada  (Procedimentos Especiais, 16ª ed. rev., atual. e 

ampl. - São Paulo: ed. Atlas, 2016, p. 109).

Quanto ao interesse de agir, MARCATO argumenta que  o autor 

somente  terá interesse instrumental de agir em juízo se e quando houver recusa ou 

mora por parte daquele com direito a receber as contas, ou do obrigado a prestá-las; 

ou ainda, quando a  prestação amigável seja impossível, em razão da divergência 

existente entre as partes, quer quanto ao objeto ou existência da própria obrigação de 

dar contas, quer quanto à existência ou ao montante do saldo (op. cit. p. 110)

Assim, com suporte em tais lições doutrinárias, reforço o meu entendimento 

de que, para a manuseio da ação de exigir contas de verba alimentar, não 

há necessidade que se busque ou que se indique a existência de um crédito, mas 

sim que se demonstre a titularidade de um interesse legítimo, como na hipótese 

em que o alimentante  não-guardião visa esclarecimentos sobre o emprego 

da verba alimentar prestada a menor,  que deve ter seu real melhor interesse 
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garantido. Desse modo, a questão da irrepetibilidade dos alimentos não pode ser 

fator determinante para impedir o ajuizamento da ação.

Feitas essas considerações a respeito da viabilidade da ação de exigir contas, 

e do interesse processual no seu manuseio, passo a examinar se, no caso concreto 

há legítimo interesse na propositura da referida ação.

Colhe-se dos autos que J, alimentante não-guardião, que jamais 

teve contato com o fi lho especial (portador de “Down”), que nasceu com a saúde 

fragilizada e até os dias atuais necessita de tratamento e de cuidados igualmente 

especiais, e que,  portanto, não tem a menor noção das necessidades reais e 

essenciais do fi lho, procurou a tutela jurisdicional, com fundamento no § 5º do 

art. 1.583 do CC⁄02.

Afi rmou que tem interesse jurídico e também o direito de saber como 

está sendo empregada a pensão alimentícia que paga, e se ela está sendo dirigida 

para atender as necessidades físicas, psicológicas e educacionais do fi lho, tendo 

ele ressaltado que não pretendia, de forma nenhuma, a devolução de eventual 

quantia, dada a irrepetibilidade dos alimentos.

Argumentou, na exordial, que existiam fundadas razões para o ajuizamento 

da referida ação, pois suspeitava que estava havendo desvio de finalidade 

da pensão alimentícia, na medida em que (1) na contestação na ação revisional 

de alimentos que ajuizou, a genitora e guardiã de R não comprovou que o fi lho 

estava recebendo todos  os acompanhamentos necessários; (2) mantém plano 

de saúde para atender as necessidades de R e todas as consultas e exames são 

custeados por ele; (3) teve a  informação de que o fi lho estava estudando em 

escola pública, deixando de frequentar  escolas inclusivas que proporcionam 

atenção especial a crianças com defi ciência; (4) houve signifi cativa melhora na 

capacidade fi nanceira da genitora para contribuir no sustento do fi lho; e (5) o 

valor despendido a título de pensão, por anos, seria mais do que sufi ciente para 

proporcionar a R um excelente padrão de vida e de assistência, reforçando  o 

dever da verba ser empregada no bem-estar e melhor interesse dele. 

A sentença julgou improcedente o pedido de J porque (1) para legitimar 

o  pedido seria exigível que o autor indicasse, não de modo genérico, a má 

administração dos valores e os possíveis desvios, o que não ocorreu; (2) o autor 

visava revisar a obrigação alimentar por meio da ação de prestação de contas; 

(3) ele não poderia pedir reembolso, dada a natureza irrepetível dos alimentos; 

(4) não indicou qual ou quais assuntos ou  situações direta ou indiretamente 

afetavam a saúde física e psicológica e a educação do  fi lho; e (5) inexistiam 
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indícios mínimos de desvio de fi nalidade no emprego da verba alimentar, diante 

da delicada condição de saúde do menor.

Já o TJ⁄RS manteve a sentença, em suma, porque (1) a ação 

era descabida, pois se tratava de um pai que jamais aceitou o fi lho portador de 

necessidades especiais, nem com ele tem ou teve qualquer convivência, apenas 

pagou a pensão  alimentícia e jamais revelou preocupação com ele; (2) a ação 

de prestação de contas tem por objetivo estabelecer a existência de um crédito, 

de uma dívida, e como J não tem relação jurídica de direito material com a mãe 

guardiã, mas só com o fi lho, é descabido o  pedido deduzido na inicial; (3) J 

somente poderia pedir prestação de contas em situações excepcionais, ou seja, 

em situações que direta ou indiretamente afetem a saúde e a educação do fi lho, 

pois os alimentos foram destinados a R e deixaram de ser de propriedade do 

alimentante quando foram prestados; (4) o pedido formulado por J não tem o 

objetivo de amparar o fi lho, mas forçar a genitora a aceitar a redução do valor 

dos  alimentos; (5) o disposto no § 5º do art. 1.583 do CC⁄02 não serve para 

autorizar uma auditoria no valor da pensão alimentícia paga a R; (6) quando 

a pensão não estiver sendo canalizada para o alimentando e, em virtude disso, 

o sustento tiver comprometido, não  será o caso de buscar um crédito, mas 

medidas tendentes a amparar o menor, sendo que  a genitora tem prestado 

ao fi lho todos os cuidados que necessita; e (7) fere a razoabilidade  pretender 

que a genitora compareça em juízo mensalmente para prestar contas na 

forma mercantil, de todas as pequenas despesas que consistem no sustento e na 

própria administração do cotidiano do fi lho, mormente quando ele tem saúde 

delicada e gastos extraordinários, em razão de suas necessidades especiais.

Diante de todo esse cenário, considerando e também respeitando 

o posicionamento fi rmado pelas instâncias precedentes e, também, os jurídicos 

e bem fundados argumentos trazidos no voto proferido pelo em. Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, com suporte na jurisprudência que não admite a ação de 

exigir contas em tal situação, tenho para mim que, no caso, a leitura da exordial 

revelou que a fi nalidade da ação de exigir contas consistiu em procurar saber 

como é gasta a verba alimentar destinada a R, e não para apuração de eventual 

crédito ou saldo devedor em favor do autor.

No mais, J ainda está investido no poder familiar em relação ao fi lho, tendo 

ele demonstrado legitimidade e interesse em saber como é empregada a 

verba  alimentar a ele destinada, não podendo lhe ser negado o exercício do 

atributo fi scalizatório inerente ao poder familiar. Além disso, a norma invocada 
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(§ 5º do art. 1.583 do CC⁄02) para o exercício do seu direito está em harmonia 

com os princípios protetivos da criança e do adolescente, sendo ela adequada 

para este mister.

No meu sentir, há relação jurídica de direito material existente entre 

as partes: J, é o alimentante e o titular do poder familiar, o qual compreende a 

prerrogativa de fi scalizar os reais interesses do fi lho alimentando; ele pagou e 

paga os alimentos ao fi lho menor e a administração deles fi cou a cargo da sua 

genitora e representante legal; e, há interesse legítimo em fi scalizar a fi nalidade 

para qual a verba é empregada.

De outra parte, a notícia de que J não teve contato com o filho ou 

jamais  procurou ter, por razões que desconheço e que também não foram 

esclarecidas nos autos e, por isso, me impedem de fazer um juízo de valor a este 

respeito, não retira dele o direito dele procurar uma tutela jurisdicional enquanto 

for detentor do poder familiar em relação a R, de buscar o bem-estar do fi lho 

que é especial e tem um quadro de saúde que requer cuidados extraordinários.

No mais, não me parece adequado ou razoável exigir que J indicasse, desde 

logo na inicial, outros elementos concretos que justifi cassem a suspeita de 

desvio  de finalidade na administração da pensão alimentícia de R, pois o 

escopo da ação ajuizada é justamente receber esclarecimentos da forma como é 

empregada a verba alimentar paga ao fi lho.

A razão de ser da ação de exigir contas em questões relacionadas 

a alimentos é justamente o desconhecimento de como a verba é empregada, esse 

é o seu desiderato. No caso, J não tem a menor noção das necessidades especiais 

para o  tratamento adequado do fi lho, justamente pela situação lamentável de 

nunca ter convivido ele.

Em um primeiro momento, deve-se averiguar a forma como 

efetivamente  estão sendo empregados os recursos destinados ao alimentando, 

de modo o detentor do poder fi scalizatório possa verifi car se eles estão sendo 

utilizados no atendimento de suas necessidades básicas e vitais, devendo sempre 

ter em mente que a fi scalização do emprego da verba alimentar está embutido 

no dever de vigilância dos interesses do criança.

Depois de prestadas as contas, se houver indícios de que a gestão 

dos  alimentos pela administradora da criança não está sendo adequada, o 

interessado poderá  tomar ou buscar as providências e medidas judiciais que 

entender cabíveis para amparar o alimentando, que serão discutidos em outra 

ação, o que não necessita ser defi nida agora.
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Em suma: penso que, no regime jurídico atual, não é possível se admitir que 

entregue o capital mensal para os alimentos, pode dele fazer o que bem quiser o 

seu administrador. Quem administra, deve prestar contas.    

Nestas condições, peço vênia para divergir do voto trazido pelo 

em.  Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de modo a conhecer em parte, e, 

nessa  extensão  dar parcial provimento  ao recurso especial reconhecendo o 

direito de J de promover ação de exibição de contas.

As defi nições dos critérios que deverão ser observados para a efetivação da 

prestação de contas será tarefa do Juízo da causa, que, em virtude das 

peculiaridades  do caso e por envolver reais interesses superiores de menor 

de idade com necessidades  especiais, terá melhor condição de adequar o 

procedimento no caso concreto.

Por oportuno, a título de colaboração, lembro que o NCPC (art. 551, § 

2º) não mais exige que as contas sejam prestadas de forma mercantil, devendo 

elas ser  apresentadas apenas de forma adequada, de modo que facilite o seu 

exame, mas com  um mínimo de rigor técnico. Como a lei não exige que as 

contas sejam exibidas  mensalmente, me parece de bom alvitre que dadas as 

circunstâncias do caso concreto e por não se mostrar adequado e proporcional 

o comparecimento em juízo em forma mensal para este mister, parece razoável 

que elas sejam exibidas em outra periodicidade, a critério do Juízo da causa.

RECURSO ESPECIAL N. 1.835.286 - PE  (2019⁄0251870-0)    

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Zelaine de Souza Reis

Recorrente: Ernani de Santana Souza

Recorrente: Adelita de Sant Anna Sousa

Recorrente: Maria Danuzia de Souza - espólio

Repr. Por: Maria Angelita de Souza - inventariante

Advogados: Paulo Roberto de Freitas Araújo  - PE004200

Antônio Eduardo Simões Neto  - PE005279

Simone Duque de Miranda  - PE017722

Eduardo Bradley Alves de Araújo  - PE028772
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Recorrido: Jotanunes Construtora Ltda

Advogados: Anna Maria da Trindade dos Reis  - DF006811

Ian Coutinho Mac Dowell de Figueiredo  - PE019595

Paulo Rafael de Lucena Ferreira  - PE046213

Recorrido: Maria dos Anjos Rodrigues dos Santos

Recorrido: Irene Gonçalves dos Santos

Recorrido: Pedro Goncalves dos Santos

Advogados: Nara Santos Fontes  - BA020852

Leonardo Santos Aragão  - PE023115

Flávio José Martins Vasconcelos  - PE029221

Interes.: Imobiliaria Porto Seguro Ltda

Advogados: Alexandre Jorge Torres Silva  - PE012633

Flávio José Martins Vasconcelos  - PE029221

Interes.: Eliana Rodrigues dos Santos Morais

Interes.: Joseilton Ferreira Morais

Interes.: Eliene Rodrigues dos Santos Rego

Interes.: Everaldo Braga Rego

Interes.: Nely Maria Silva

Interes.: Nubia Maria Souza Prado e Souza

Advogado: sem representação nos autos  - SE000000M   

EMENTA 

Recurso especial. Direito civil e  processual civil (CPC⁄73). 

Cumprimento de  sentença. Ação de rescisão de contrato  de 

comodato. Inexigibilidade do título  executivo judicial. Ausência de 

certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

1. Cumprimento de sentença promovido pelos  herdeiros do 

autor da ação de conhecimento após 28 (vinte e oito) anos do trânsito 

em julgado da respectiva sentença.

2. Controvérsia em torno da força executiva da  sentença 

exequenda, tendo em vista a ocorrência de  profundas alterações no 

contexto fático-jurídico da  causa no decorrer do período em que o 

cumprimento de sentença permaneceu paralisado. 
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3. A simples indicação dos dispositivos legais, sem que os temas 

tenham sido enfrentados pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento 

do recurso especial, por falta de prequestionamento.

4. A propositura do processo de execução não requer apenas que 

haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada 

no título seja certa, líquida e exigível.

5. Consoante ressoa dos autos, não há como se efetivar a tutela 

jurisdicional executiva como  pretendida, pois fatos supervenientes 

tornaram a  obrigação de fazer carente de certeza, liquidez 

e exigibilidade.

6. Divergência jurisprudencial não comprovada nos  moldes 

exigidos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

7. Pedido de ingresso nos autos prejudicado.

8. Recurso especial desprovido. 

ACÓRDÃO 

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

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

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

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente) e Nancy Andrighi votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Ian Coutinho Mac Dowell de Figueiredo, pela  parte Recorrida: 

Jotanunes Construtora Ltda

Dr(a). Alexandre Jorge Torres Silva, pela parte  Interes.: Imobiliaria Porto 

Seguro Ltda

Dr(a). Flávio José Martins Vasconcelos, pela parte Interes.: Imobiliaria Porto 

Seguro Ltda

Brasília, 12 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe: 18.5.2020 
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: No que importa, colhe-se dos 

autos que, no ano de 1975, José de Santana Souza ajuizou contra os herdeiros de 

José Gonçalves dos Santos “ação de rescisão e restituição de  comodato” referente ao 

imóvel rural denominado “Mulungu”, situado no município de Petrolina⁄PE.

No ano de 1981, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido  para 

“declarar, como de fato declaro, rescindido o contrato de  comodato do imóvel rural 

denominado “Mulungu”, dêste Município, inicialmente celebrado com o falecido José 

Gonçalves dos Santos” (e-STJ Fls. 133-134).

A apelação interposta por Alcina Gonçalves dos Santos, viúva do réu, e por 

Antonio Bosco Gonçalves dos Santos, foi desprovida (e-STJ Fls. 218-224).

Transitado em julgado o acórdão em março de 1983, no dia 6 de dezembro 

do mesmo ano José de Santana Souza requereu a execução da sentença visando a 

“efetiva entrega da propriedade rural” (e-STJ Fl. 229).

O processo permaneceu sem qualquer movimentação durante  anos, por 

motivos desconhecidos, até que, em 14⁄7⁄2011, o juízo de 1º  grau proferiu 

despacho determinando a intimação do autor para que promovesse o andamento 

do feito, em razão do signifi cativo lapso temporal entre aquela data e a última 

manifestação.

Atendendo ao despacho, em petição de e-STJ Fls. 233-235, os  ora 

recorrentes, Zenaide de Souza Reis, Maria Angelita  de Souza, Maria Danúzia 

de Souza (espólio), Adelita  de Sant’anna Souza e Ernani de Santana Souza -, 

e sua esposa Núbia Maria Souza Prado -, na qualidade de herdeiros de José de 

Santana Souza, requereram o cumprimento da sentença e formularam pedido 

de expedição de mandado de imissão de posse.

À e-STJ Fl. 277, o juízo de 1º grau proferiu despacho  determinando a 

intimação de Alcina Gonçalves dos Santos e Antonio Bosco Gonçalves dos Santos 

para restituírem o imóvel em litígio, sob pena de desocupação forçada.

Em virtude do falecimento dos réus, foram intimados Maria  dos Anjos 

Rodrigues dos Santos (viúva de Antonio Bosco Gonçalves dos Santos e fi lha de 

Alcina Gonçalves dos Santos), e os demais herdeiros Pedro Gonçalves dos Santos 

e Irene Gonçalves dos Santos (e-STJ Fl. 280).

Em petição de e-STJ Fls. 283-285, Maria dos Anjos Rodrigues dos Santos 

informou a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pois “a 
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área referida e pleiteada pelos suplicantes não corresponde a que pertencia ao falecido 

Antônio Bosco dos Santos” e algumas áreas que pertenciam  ao sítio “Mulungu” 

foram alienadas e disponibilizadas para a população  por meio do projeto 

“Minha Casa Minha Vida”.

Maria dos Anjos Rodrigues dos Santos afi rmou,  ainda, que a área indicada 

pertence exclusivamente à empresa Jotanunes Construtora Ltda, que adquiriu o 

imóvel de Irene Gonçalves dos Santos e de seu marido Pedro Alcantara.

A Jotanunes Construtora Ltda, também ora recorrida, requereu seu ingresso 

nos autos na qualidade de assistente simples em favor da parte ré, sob alegação 

de que adquiriu legitimamente o imóvel de Irene Gonçalves dos Santos, certo que 

a área possui “número de matrícula (30.375) e cadeia  sucessória (certidão anexa) 

totalmente distinta da suposta área do autor, cuja matrícula é de n° 43.042. Ressalta-

se, ainda, que a área  da requerente foi lançada no perímetro urbano desta cidade 

e averbada no Cartório de Imóveis desde 14 de janeiro de 1994”. (e-STJ Fls. 417-

419)

Impugnação dos recorrentes às e-STJ Fls. 464-468.

A ora interessada, Imobiliária Porto Seguro Ltda,  também requereu seu 

ingresso nos autos na qualidade de assistente  simples em favor da parte ré, 

alegando que adquiriu de Irene  Gonçalves dos Santos parte de um terreno 

desmembrado, cuja propriedade é pleiteada pelos autores (e-STJ Fls. 478-481).

Os ingressos das assistentes foram admitidos em audiência de justifi cação 

(e-STJ Fl. 951), oportunidade na qual o juízo de 1º grau determinou a produção 

de prova pericial para aferir se a área apontada  pelos exequentes é a mesma 

alienada para os assistentes.

A Jotanunes Construtora Ltda, sob argumento de que “o processo permaneceu 

por mais de 28 (vinte e oito) anos sem qualquer movimentação processual”, requereu 

a extinção do processo, em razão da prescrição intercorrente. (e-STJ Fls. 955-

956)

O juízo de 1º grau acolheu esse pedido (e-STJ Fls. 958-959).

A apelação interposta pelos recorrentes (e-STJ Fls. 1023-1116) foi provida 

mediante decisão monocrática do relator, determinando o prosseguimento do 

feito (e-STJ Fls. 1291-1295).

Por maioria, o agravo regimental interposto pela Jotanunes  Construtora 

Ltda foi desprovido (e-STJ Fl. 1356).
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Os embargos de declaração opostos por Jotanunes Construtora Ltda foram 

rejeitados (e-STJ Fls. 1395-1399).

A Jotanunes Construtora Ltda opôs embargos  infringentes (e-STJ Fls. 

1405-1419).

Por maioria, os embargos infringentes foram desprovidos em  acórdão 

assim ementado (e-STJ Fl. 1617):

Civil e processo civil - Embargos infringentes - Ação de rescisão e restituição de 

comodato -  Inexistência de nulidade do julgamento em virtude da ausência de 

participação de desembargador, que já proferira seu voto. Na sessão em que foi 

exarado voto de vista’favorável à pretensão da parte embargante - Inocorrência de 

prescrição intercorrente - Cumprimento de sentença frustrado por razões alheias 

à (vontade do  exequente - Feito que permaneceu parado  indevidamente por 

mais de vinte e cinco anos. Por equívoco imputável apenas ao juízo - O exequente 

manifestou-se a contento quando instado a fazê-lo. Não podendo ser impedido 

de  efetivar direito já reconhecido em sentença  transitada em julgado - Caso 

verifi casse que a  petição não reunisse os requisitos necessários  à defl agração 

da execução. Caberia ao  magistrado oportunizar ao exequente  sua  correção. 

Sob pena de indeferimento, nos  termos do art. 616 do CPC - por outro lado, 

no  intervalo em que o feito ficou sem  movimentação, as partes vieram a 

falecer, circunstancia que acarreta na suspensão do processo até a habilitação dos 

sucessores - embargos infringentes não providos.  

A Jotanunes Construtora Ltda e a Imobiliária Porto Seguro Ltda opuseram 

novos embargos de declaração que, à unanimidade, foram acolhidos para acatar 

as questões de ordem por ela suscitadas, declarando a nulidade do cumprimento 

de sentença.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (e-STJ Fls. 1667-1668):

Processo civil - Embargos de declaração em embargos infringentes - Questões 

de ordem  pública - Possibilidade de suscitação e  apreciação em sede de 

aclaratórios -  Inexistência de título executivo judicial  quanto à pretensão de 

imissão na posse do imóvel - Sentença meramente declaratória - Inexigibilidade 

do título quanto aos terceiros adquirentes de lotes e casas, que não podem sofrer 

os efeitos da sentença sem participar  do processo - Anulação do cumprimento 

de sentença.

I - A ausência de apreciação ex offi  cio de questões de ordem pública implica 

omissão sanável através da via dos embargos de declaração.

II - Reconhecimento da inexistência de  título executivo judicial quanto à 

pretensão do exequente de  imissão na posse do imóvel objeto da demanda, 

tendo em vista que a sentença proferida nos autos apenas declarou rescindido o 

contrato de comodato, não tratando à respeito da restituição  do imóvel e da 
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existência ou não de benfeitorias e o valor  econômico destas, para fins de 

eventual indenização devida.

III - Uma vez que a questão não foi decidida pela sentença, embora constasse 

do pedido, nem foi objeto de embargos declaratórios pelo autor, não se formou 

coisa julgada sobre o  tema, podendo aquele se valer de nova ação para obter 

a prestação jurisdicional correspondente.

IV - Reconhecimento da inexigibilidade do título quanto aos  terceiros 

adquirentes de lotes e casas que nao participaram da  lide, posto que os efeitos 

da coisa julgada estendem-se, em regra, apenas às partes, não benefi ciando nem 

prejudicando terceiros, que não podem ser privados de seus bens sem o devido 

processo legal.

V - As questões em discussão ultrapassam os limites de uma simples ação de 

rescisão de comodato, devendo este órgão anular o processo de cumprimento de 

sentença, para que as partes promovam as ações de conhecimento necessárias 

às averbações e registros cartorários relativos ao imóvel em questão, restaurando 

a verdadeira cadeia sucessória,  observando-se os princípios da legalidade e da 

segurança jurídica.

VI - Não confi gurado o caráter manifestamente protelatório  dos presentes 

embargos, é inaplicável a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC.

VII - Embargos de declaração opostos pela Imobiliária Porto  Seguro Ltda. 

conhecidos, para considerar prequestionados os dispositivos por ela listados.

Vlll - Acolhidas as questões de ordem pública suscitadas nos  aclaratórios 

opostos pela Jotanunes Construtora Ltda., para declarar a nulidade do processo 

de cumprimento de sentença, considerando a inoponibilidade e ‘inexigibilidade 

do título  executivo judicial em questão, para oportunizar às partes o  direito à 

regularização do título executivo judicial e, aos terceiros adquirentes de lotes do 

imóvel em questão, a defesa dos seus direitos. 

Opostos novos embargos de declaração, apenas os da Jotanunes Construtora 

Ltda foram acolhidos para sanar omissão.

Os recorrentes opuseram novos embargos de declaração, sustentando, em 

síntese, que (a) a construtora Jotanunes cometeu  fraude processual, induzindo 

os julgadores a erro, pois, ao contrário do  que restou decidido pelo acórdão 

embargado, a imissão na posse é perfeitamente exequível, já que o pedido de 

indenização por eventuais benfeitorias jamais foi formulado pela parte ré e (b) 

as assistentes  simples “apresentaram certidão de registro cartorário fajuta, como 

se estivessem adquirido as terras da fazenda Mulungu da falsária Irene Gonçalves 
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dos Santos, fi lha dos comodatários que pagou aqueles que deram guarida aos seus pais e 

irmãos com a documentos públicos e registral” (e-STJ Fls. 1740-1788).

Em manifestação, a Jotanunes Construtora Ltda afi rmou que (a) “além de 

ridícula, absurda, e despropositada, a acusação de fraude processual desenvolvida pelo 

embargante não tem pé nem cabeça, pelo que não merece maiores digressões” (b) tomará 

todas as devidas medidas penais e disciplinares contra a parte embargante e seus 

advogados (e-STJ Fls. 1861-1870).

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram  rejeitados 

(e-STJ Fl. 2012).

No recurso especial, os recorrentes apontam, além de dissídio jurisprudencial, 

violação aos seguintes dispositivos:

(a) art. 275 do CPC⁄73, alegando que o rito sumaríssimo  adotado pelo 

juízo de 1º grau na fase de conhecimento não permitia a realização de perícia, o 

que não retira a efi cácia executiva da sentença prolatada posteriormente;

(b) art. 1.248 do CC⁄16, sustentando que a própria natureza do contrato 

de comodato integra a devolução da coisa emprestada, ou  seja, “o contrato de 

comodato não se consubstancia apenas com o empréstimo do bem, mas também com a 

sua devolução. A entrega da coisa (tradição) é elemento integrativo do próprio conceito 

do instituto, pelo que não há se falar em fases distintas (empréstimo e restituição)”;

(c) art. 475-N do CPC⁄73, asseverando que (i) nas ações de entregar coisa 

certa, a execução se dá nos próprios autos, sem submeter as partes a um novo 

processo, e (ii) “o desembargador Relator, ao dizer que as questões levantadas em sede 

de cumprimento  de sentença demandam o exercício de amplo e irrestrito do direito 

de  defesa e dependem da vasta produção de provas pelo que exigem a  participação 

de todas as pessoas envolvidas, transforma tudo num novo processo de conhecimento, 

especialmente, quando afi rma que depende de uma outra sentença que declare quem é 

efetivamente proprietário do imóvel”;

(d) art. 52, § único, do CPC⁄73, aduzindo que as assistentes do réu revel, 

como no caso, não podem agir em nome próprio, pois atuam tão somente na 

qualidade de mera gestora dos negócios da parte assistida; e

(e) art. 1.228 do CC⁄02, argumentando que acórdão recorrido priorizou o 

“suposto direito de terceiros em detrimento do direito de propriedade reconhecido há 

mais de 30 anos, mediante sentença transitada em julgado”.

Contrarrazões às e-STJ Fls. 2086-2121 e 3478-3479.
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Às e-STJ Fls. 2201-2214, os recorrentes formularam pedido de atribuição 

de efeito suspensivo ao recurso especial, pois “a recorrida Construtora Jotanunes, 

juntamente com parceiros, está  alienando áreas pertencentes ao imóvel objeto da 

demanda, como se fosse de outro imóvel, que “teria” o mesmo nome Mulungu, conforme 

material publicitário e fotos de construção dos empreendimentos ‘Morada Nova (Mais 

Viver)’, ‘Vinhedos e sol nascente norte’”.

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de  Justiça 

do Estado de Pernambuco deferiu o pedido, por entender o seguinte (e-STJ Fl. 

2241):

Observo neste juízo de cognição não exauriente uma  situação manifesta de 

irreversibilidade ao permitir-se à Recorrida a alienação de lotes da propriedade, 

devendo ser suspensos os referidos atos a fi m de se preservar o objeto da lide até 

o trânsito em julgado da demanda. 
Entendo que a continuação da alienação dos terrenos  mencionados 

poderá trazer risco de dano ao recorrente, na  medida em que compromete 

o suposto direito de propriedade  perseguido, além de se tratar de medida 

difi cilmente reversível. 
Dessa forma, entendo prudente atribuir efeito suspensivo ao recurso especial 

em tramitação, uma vez demonstrados o periculum in mora e a razoável chance de 

êxito do recurso. 

No dia 28⁄8⁄2019, proferi decisão nos autos da TP 2.265⁄PE para revogar o 

efeito suspensivo conferido ao recurso especial.

Em despacho de e-STJ Fls. 3527-3528, ao verifi car que apenas a assistente 

simples, Jotanunes Construtora Ltda, foi intimada para apresentar contrarrazões 

ao recurso especial e que a  Imobiliária Porto Seguro Ltda as protocolou 

nesta instância, determinei a intimação dos demais recorridos, réus da presente 

demanda, para apresentarem contrarrazões ao recurso especial da parte autora 

(e-STJ Fls. 2044-2069).

Atendendo ao despacho, foram apresentadas contrarrazões  (e-STJ Fls. 

3534-3536).

Em petição de e-STJ Fls. 3539-3565, Auraneton José de Macêdo Albuquerque 

requer seu ingresso como terceiro interessado.

Juízo de admissibilidade realizado na forma do Código de Processo Civil 

de 2015 (Enunciado administrativo n. 3).

É o relatório.
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VOTO 

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, 

feito esse exaustivo, porém, necessário relato  do contexto que deu origem à 

presente insurgência, adianto que o recurso especial não merece prosperar.

Inicialmente, como se sabe, o prequestionamento das teses  jurídicas 

constitui requisito de admissibilidade recursal.

No caso dos autos, as teses relacionadas aos dispositivos dos  arts. 52, § 

único e 275 do CPC⁄73 e 1.228 do CC⁄02 não foram objeto de debate pelas 

instâncias ordinárias, sequer de modo implícito e, embora opostos embargos de 

declaração, não foi indicada a contrariedade ao art. 535 do CPC⁄73, motivo pelo 

qual, ausente o  requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula 

211 do  STJ (“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito  da 

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”).

Com efeito, o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo 

Tribunal a quo sobre as teses jurídicas veiculadas nas razões do recurso  especial, 

não sendo sufi ciente, para tanto, que a questão tenha sido suscitada pela parte 

nos recursos que interpôs  perante aquele Tribunal ou, ainda, que   Corte   de   

origem  dê por prequestionado os dispositivos legais suscitados pelos recorrentes.

Sobre o tema, citem-se os seguintes precedentes de forma ilustrativa:

Agravo interno em agravo em recurso especial. Ação de indenização por danos 

morais decorrente de incêndio. Contaminação atmosférica. Fumaça. Utilização da 

fórmula “e seguintes”. Súmula 284⁄STF. Julgamento antecipado. Cerceamento de 

defesa. Inexistência. Desídia da parte em discriminar as provas. Dano ambiental. 

Responsabilidade objetiva. Teoria do risco integral. Nexo de causalidade. Ausência 

de demonstração.  Súmula 7⁄STJ. Prequestionamento não  caracterizado. Súmula 

211⁄STJ. Agravo interno não provido.

1. O uso da fórmula aberta “e seguintes” para a indicação dos  artigos tidos 

por violados revela fundamentação deficiente, o  que faz incidir a Súmula n. 

284⁄STF. Isso porque o especial é  recurso de fundamentação vinculada, 

não lhe sendo aplicável  o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por 

esforço  hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual  dispositivo teria 

sido supostamente contrariado a fi m de suprir  defi ciência da fundamentação 

recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente.
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2. Inexiste qualquer vulneração aos arts. 319, 355, 356, 361, 369 e 370 do CPC 

ou mesmo cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando 

instada a especifi car provas, a parte agravante fi ca inerte, nada requerendo.

3. A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental é  objetiva e 

fundamenta-se na teoria do risco integral. Todavia, para a caracterização do dano 

moral, imperioso que seja demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta 

tida por violadora dos direitos de personalidade e o suposto dano experimentado, 

o que não se verifi ca no caso sob análise,  conforme registrado pela Corte de 

origem.

4. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no que se refere ao cerceamento 

de defesa e à falta de nexo de causalidade  entre a conduta da agravada e a 

confi guração do dano moral na espécie, exige o reexame de fatos e provas, o que 

é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

5.  A simples menção de dispositivos de lei pela Corte de  origem, no relatório, 

sem posterior enfrentamento da matéria  na fundamentação ou dispositivo não é 

sufi ciente para prequestionar o tema, incidindo a Súmula 211⁄STJ.

6.  Para que se confi gure o prequestionamento a respeito de  matéria ventilada 

em recurso especial, há que se extrair do  acórdão recorrido pronunciamento sobre 

as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por violados, a fi m de que se 

possa, na instância especial, abrir discussão sobre a questão de direito, defi nindo-se, 

por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1411032⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 24⁄09⁄2019, DJe 30⁄09⁄2019) 

Agravo interno no agravo em recurso  especial. Processual civil. Civil. Ação 

de  responsabilidade securitária. Sistema  Financeiro de Habitação. Interesse 

jurídico da  Caixa Econômica Federal. Inexistência.  Competência da justiça 

estadual.

1. Nos recursos especiais submetidos às regras de julgamento do CPC⁄73, exige-se 

que o prequestionamento das teses  suscitadas tenha derivado do expresso debate 

destas pela  instância de origem, sob pena de incidência das Súmulas  211⁄STJ e 

282⁄STF.

2. O Tribunal de Justiça “a quo” com base na interpretação do  acervo fático-

probatório constante dos autos e das cláusulas  do contrato celebrado entre as 

partes, afastou a legitimidade  da Caixa Econômica Federal para fi gurar no polo 

passivo da  ação securitária, bem assim a competência da Justiça Federal  para 

processar e julgar o processo, sob o fundamento de que,  na análise dos 

documentos juntados aos autos, constatou-se  que não houve comprovação do 

comprometimento do FCVS no negócio jurídico em apreço.
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3. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra nos óbices  previstos nos 

Enunciados n.º 5 e 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 991.796⁄RN, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 21⁄08⁄2018, DJe 30⁄08⁄2018) 

Especialmente com relação à apontada violação ao art. 52, §  único, do 

CPC, para que não pairem dúvidas, convém transcrever o  seguinte excerto 

extraído do acórdão recorrido (e-STJ Fl. 1653):

Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações no  tocante à alegada 

ilegitimidade dos embargantes para  recorrer, em face de sua condição de 

assistentes simples e da ausência de interposição de recurso pelos assistidos.

 Sabe-se que o assistente simples ocupa posição subordinada em relação ao 

assistido, por ser este o titular do direito  material pleiteado. Tal circunstância, 

entretanto, não signifi ca que o assistente não possa praticar atos que o assistido 

não  praticou, vez que a subordinação é relativa apenas a questões  de direito 

material, mais precisamente às hipóteses previstas no art. 53 do CPC.

 Vale dizer, o assistente pode praticar quaisquer atos que benefi ciem o assistido, 

desde que não contrarie sua vontade. Por outro lado, o assistido não depende da 

anuência do assistente para praticar atos processuais, mesmo que impliquem na 

renúncia de direito, reconhecimento jurídico do pedido, transação, desistência do 

recurso, etc. 

Nesse diapasão, o STJ já se manifestou no sentido de que o assistente simples 

pode recorrer, ainda que o assistido não o faça, desde que este não se manifeste 

em sentido contrário.

(...) 
Assim, verifi cada a legitimidade dos recorrentes e os  demais pressupostos 

recursais, passo à análise dos embargos,  iniciando pelos opostos pela empresa 

Jotanunes Construtora Ltda. 

Como se vê, o ingresso nos autos das empresas Jotanunes Construtora Ltda 

e a Imobiliária Porto Seguro Ltda foi decidido à luz do disposto no art. 50 do 

CPC⁄73.

Logo, a matéria referente a violação ao art. 52, § único, do CPC⁄73 (“Sendo 

revel o assistido, o assistente será considerado seu gestor de negócios”), não foi objeto 

de debate prévio nas instâncias de origem.

E nem poderia ser diferente.
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Colhe-se dos autos que a tese dos recorrentes de que as  assistentes da 

ré revel, Irene Gonçalves dos Santos, não poderiam agir em nome próprio, pois 

atuam como mera gestoras dos negócios da parte assistida somente foi suscitada 

em sede de recurso especial, constituindo, outrossim, indevida inovação recursal.

Assim, o recurso especial não pode ser conhecido no ponto.

Quanto ao que remanesce da presente insurgência, os recorrentes defendem, 

em síntese, a tese de que (a) a própria natureza do contrato de comodato integra 

a devolução da coisa emprestada e (b) as sentenças declaratórias possuem força 

executiva, razão pela qual é lamentável que o “desembargador Relator, ao dizer que 

as questões levantadas em sede de cumprimento de sentença demandam o exercício de 

amplo e irrestrito do direito de defesa e dependem da vasta produção de provas pelo 

que exigem a participação de todas as pessoas envolvidas, transforma tudo num novo 

processo de  conhecimento, especialmente, quando afi rma que depende de uma  outra 

sentença que declare quem é efetivamente proprietário do imóvel”.

Com efeito, a linha argumentativa desenvolvida pelos  recorrentes, em 

princípio, poderia encontrar amparo no entendimento  fi rmado pela Corte 

Especial do STJ, segundo a qual  “a sentença, qualquer que seja sua natureza, de 

procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que 

estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida 

sua prévia liquidação e execução nos próprios autos”  (REsp 1324152⁄SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão,  Corte Especial, julgado em 04⁄05⁄2016, DJe 

15⁄06⁄2016) .

Lado outro, em sede doutrinária, Fredie Didier Jr. defende, cuidando de 

caso análogo, que “a decisão que resolve um  compromisso de compra e venda, em 

razão do inadimplemento, tem  por efeito anexo o surgimento do dever de devolver 

a coisa prometida à venda. (...) Assim, resolvido o negócio e não devolvida a  coisa, 

pode o autor-vencedor pedir a instauração de atividade  executiva para a entrega 

do bem, já que esse direito a uma prestação  (devolução da coisa) foi certifi cado pela 

sentença constitutiva, não  obstante como efeito anexo, em razão da efetivação do 

direito  potestativo de resolução do contrato. Não faria muito sentido, de  fato, a 

interpretação que impusesse ao autor o ônus de propor outra  ação de conhecimento 

reipercussória, se a existência deste direito  não pode ser mais discutida” (Curso de 

Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5. 6ª ed. Salvador: JusPodivm. 2014. p. 

28).

Ocorre que, consoante se verá a seguir, em razão do transcurso de quase 30 

(trinta) anos em que o processo permaneceu sem qualquer movimentação ou 
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impulso ofi cial, profundas alterações ocorreram no contexto fático-jurídico da 

causa.

Para melhor compreensão dos acontecimentos supervenientes à prolação 

da sentença exequenda, extraem-se dos autos os seguintes fatos relevantes:

1) Os recorridos, intimados para desocuparem o imóvel, informaram que 

não foi possível cumprir a determinação judicial de  restituição da coisa, pois 

(a) “o já falecido José de Santana Souza requereu em 06 de Dezembro de 1983, ou 

seja, há 28 (vinte e oito  anos atrás) a execução da Sentença, sendo que desde esta 

data, não protocolou mais nenhuma petição, o que pode nos leva a crer que na época a 

sentença de mérito foi devidamente cumprida pelos Requeridos, os quais já faleceram”; 

(b) “a área referida e pleiteada  pelos suplicantes não corresponde a que pertencia 

ao falecido  Antônio Bosco dos Santos” e (c) algumas áreas que pertenciam ao 

sítio “Mulungu” foram alienadas e disponibilizadas para a população por meio 

do projeto “Minha Casa Minha Vida”.

Afi rmou-se, ainda, que a área indicada pelos recorrentes passou a pertencer 

à empresa Jotanunes Construtora Ltda, que adquiriu o imóvel de Irene Gonçalves 

dos Santos e de seu marido Pedro Alcantara.

Isso porque, segundo os recorridos, “é de conhecimento geral que, antigamente, 

existia uma grande área localizada próximo à Avenida Sete de Setembro e ao Bairro 

Antônio Cassimiro denominada de sitio “Mulungu”, sendo que, com o passar dos anos 

e diante das alienações, empreendimento e demais construções populares realizadas no 

local, grande parte das escrituras públicas referentes aos imóveis situados naquela área, 

apesar de já desmembrados e alienados, ainda possuíam erroneamente em seu registro 

cartorário a informação de que pertencem ao denominado  sítio “Mulungu” (e-STJ 

Fls. 283-285).

Em petição de e-STJ Fls. 369-370, os recorridos insistiram que todas as 

obras realizadas no imóvel alegadamente de propriedade dos recorrentes “foram 

realizadas pela própria Jotanunes Construções Ltda, em propriedade que lhe pertence, 

não havendo razão para que a parte Autora possa alegar qualquer irregularidade ou 

pleitear indenização com base neste fato. A parte  Autora tem conhecimento que a 

referida empresa adquiriu vários  imóveis naquela região, e vem construindo casas 

populares que  serão disponibilizadas através do programa governamental  conhecido 

como “Minha Casa Minha Vida”.

2) Em contraponto a tais alegações, os recorrentes, em petição de e-STJ 

Fls. 380-394, sustentaram, em síntese, que (a) houve descumprimento de ordem 

judicial; (b) houve fraude à execução, “seja por registros e averbações fraudulentas 
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ou ainda por simulações e alienações fraudulentas”; (c) os recorridos fi zeram juntar 

documentos (atos notariais e registrais) inidôneos para comprovar a propriedade 

do imóvel; (d) fi cou evidente que a família “Gonçalves dos Santos” dividiu entre 

si o imóvel objeto do contrato de comodato; (e) “a Devedora-Executada Irene 

Gonçalves dos Santos e seu marido Pedro  Alcantara venderam à empresa Jota 

Nunes Ltda parte das terras  dadas em comodato, enquanto a executada Maria 

dos Anjos  Rodrigues dos Santos renunciou deliberadamente a suposta herança  em 

favor da f ilha Eliene Rodrigues dos Santos”; (f ) os recorridos  lavraram uma 

“escritura amigável de limites e área” no Cartório do 2o Ofício, Livro 27, fl . 182⁄182 

verso e registraram, ao arrepio da  norma, no Cartório do 1º Ofi cio objetivando 

proceder a “grilagem”  das terras da Fazenda Mulungú, mesmo conhecedores de 

que  foram vencidos em regular processo judicial; posteriormente,  desmembraram 

áreas, e venderam a Jota Nunes Ltda, CF Construtora Ltda e João Alberto Teixeira 

Moura”; e (g) os recorridos agiram “deliberadamente em fl agrante fraude à execução, 

e  ao procederem ilegalmente a escriturar, registrar, averbar e alienar  mesmo com a 

conivência das Serventias Extrajudiciais”.

3) A Imobiliária Porto Seguro Ltda, ao requerer seu ingresso nos autos, fez 

juntar diversos documentos, escrituras públicas, certidões cartorárias vintenárias 

e memorial descritivo do loteamento  “Vale Dourado”, localizado na “área 

B2, do sítio Mulungú, na Fazenda Massangano”, devidamente aprovado pelo 

Município de Petrolina⁄PE e registrado em cartório (e-STJ Fls. 572, 634 e 644-

671). 

Na ocasião, foi juntada, ainda, a relação de compradores desses lotes, ainda 

no ano de 2011:

a) e-STJ Fls. 921-922: Residencial Vale Dourado I - 79 unidades vendidas;

b) e-STJ Fls. 923-924: Residencial Vale Dourado II - 91 unidades vendidas;

c) e-STJ Fl. 925: Residencial Vale Dourado III - 39 unidades vendidas.

4) Em audiência de justifi cação designada pelo juízo de 1º grau, consignou-

se o seguinte (e-STJ Fl. 951):

Aberta a audiência, pelo MM Juiz foi dito que as partes não  entraram em 

composição civil. Tendo em vista que o bem em litígio se discute a existência de 

sobreposição de área, o MM  Juiz determinou que fosse ofi ciado ao Cartório de 

Registro de Imóveis, solicitando a intransferibilidade do bem matriculado sob o n° 

43042, até ulterior deliberação. 
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Pelo MM Juiz foi  determinada a produção de prova pericial  consistente em se 

aferir se a área apontada pelos exeqüentes é a mesma área que foi alienada para os 

assistentes. 
Pelo MM Juiz foi determinado prazo comum de 15 dias para que os litigantes 

ou indiquem nos autos documento  comprobatório da área, ficando todos 

intimados em audiência. 

5) Posteriormente, quando do julgamento da questão de ordem suscitada 

por Jotanunes Construtora Ltda e  Imobiliária Porto Seguro Ltda, o Tribunal de 

origem, à  luz do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte 

(e-STJ Fl. 1.659 e 1.661-1.663):

Todavia, no caso em discussão a imissão de posse resta  inexequível pela 

falta de apuração da existência ou não das  benfeitorias necessárias e úteis e 

o seu valor econômico, para  a devida indenização, além da existência de 

terceiros prejudicados. 
Por isso, como a questão não foi decidida pela sentença, embora constasse do 

pedido, nem o autor embargou de declaração, não se formou coisa julgada sobre 

o que não foi  apreciado, podendo o mesmo, portanto, propor nova ‘ação  para 

obter a prestação jurisdicional correspondente, conforme  entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça (RTJ 99⁄289, RF 275⁄177, RT 627⁄117).

(...) 

Anote-se, por oportuno, que, no requerimento inicial do  cumprimento de 

sentença os embargados,  herdeiros do autor  já falecido, acrescentaram que o 

Imóvel mede 102 hectares,  com limites devidamente caracterizados, conforme 

escritura pública de compra e venda, devidamente registrada no Cartório de Registro 

Geral de Imóveis, sob matrícula de n° R-01-43.042, de 09.12.2002 (fl s. 331 e 332). 

Com base também em título registrado no Cartório de  Imóveis, a embargante 

denuncia que é a proprietária do  imóvel em questão, cujo  registro imobiliário 

apresenta o  mesmo perímetro e limites do imóvel objeto deste processo, no qual 

desenvolve um empreendimento do Programa Minha  Casa Minha Vida, com 

matrícula de n° R-01-30.375. de 17.01.1994 (fl s. 329 e 330). 

A embargante foi admitida nos autos na condição de assistente simples, dando 

notícia de que o imóvel em referência “não corresponde àquele que efetivamente se 

estava  perseguindo em sede de cumprimento de sentença, sendo  certo que algum 

erro havia ocorrido no RGI, até porque as  certidões cinqüentenárias de tais áreas 

apresentam uma cadela sucessória totalmente distinta” (fl s. 236). 

A própria embargante noticia que os embargados alegam  falsificação de 

documentos públicos e fraude à execução, os  quais requereram as seguintes 

providencias (fl s. 286 a 300): 
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1 - declaração de nulidade das sucessivas operações de  compra e venda do 

imóvel matriculado sob o n° 30.375;

2 - declaração de nulidade de todas as averbações e  cartorários relativos 

ao imóvel matriculado sob o nº 30.375 e  que, por consequência, o mandado 

de desocupação do seu  imóvel fosse extensivo a qualquer pessoa que o 

estivesse ocupando. 

Ocorre que o cumprimento da sentença não pode  prejudicar terceiros 

que não participaram da lide originária. É  prudente observar que os fatos que 

justifi caram a sentença na ação originária mudaram completamente, constando 

dos autos justos títulos e certidões de propriedade pelos atuais ocupantes.

Com muita propriedade se manifestou o eminente  Desembargador Evandro 

Magalhães Melo, em seu oportuno  voto de vista, na sessão de julgamento dos 

embargos infringentes, em data de 28.05.2014, onde observa que os compradores 

de lotes de terrenos e casas não podem ser surpreendidos judicial de um querela 

da qual não fi zeram parte (fl s. 160 a 162). 

Não podemos descurar que é previsão sentença faz coisa  julgada às partes 

entre as quais é dada, não benefi ciando, bem prejudicando terceiros (CPC, artigo 

472). 

Como se sabe, segundo sucessivas manifestações do  Colendo Superior de 

Justiça, que “os limites subjetivos da coisa julgada material consistem na produção 

de efeitos apenas em relação aos integrantes da relação  jurídico-processual em 

curso de maneira que - em regra - terceiros não podem ser ou prejudicados pela 

res judicata” (STJ, REsp n° Relator Ministro Massami Uyeda, 3o Turma, Julgado em 

02.06.2009, DJe de 12.06.2009). 

Ademais, ninguém pode ser privado de seus bens sem o  devido processo 

legal, que lhe garanta o contraditório e a  ampla defesa (CF, artigo 5o, incisos 

LIV e LV), considerando  que as decisões judiciais não atingem terceiros alheios 

à relação processual (CPC, artigo 472), conforme entendimento] chancelado pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 21.443⁄SP, Relator Ministro Humberto 

Gomes de Barros, 3a Turma, julgado em 15.05.2007, DJ de 01.10.2007, página 269). 

Não há dúvida de que  as questões em discussão  ultrapassam os limites de 

uma simples ação de rescisão de  comodato, devendo este órgão anular o 

processo de  cumprimento de sentença, para que as partes promovam as  ações de 

conhecimento necessárias à anulação de todas as averbações e registros cartorários 

relativos ao imóvel em  questão, que não correspondem à verdade, restaurando 

a  verdadeira cadeia sucessória, observando-se os princípios da  legalidade e da 

segurança jurídica. 
Por sua vez, quanto aos embargos opostos pela  Imobiliaria Porto Seguro 

Ltda, observo que a questão  de ordem suscitada pelo Des. Evandro Magalhães 

Neto,  referente aos direitos de terceiros adquirentes de boa-fé, foi devidamente 

apreciada através das manifestações de fl s. 167 a  169, de lavra desta relatoria 
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e do Desembargador revisor,  respectivamente, e foi levada a votação pelos 

demais  integrantes deste órgão, conforme demonstram as notas  taquigráfi cas 

de fl s. 200⁄206 (todas referentes ao volume 273841-8⁄07). Desse modo, restando 

assentada a  impossibilidade da discussão sobre eventuais direitos de  terceiros 

adquirentes de lotes e casas na presente lide, por  conseqüência, não haveria 

este 2o Grupo de Câmaras se pronunciar a respeito da necessidade de remessa 

dos autos à Justiça Federal em virtude de eventual interesse da Caixa Econômica 

Federal. 

Fixadas essas premissas, tenho que a pretensão recursal não  merece 

prosperar.

Como se sabe, para que se proponha a execução, é preciso que haja um 

título executivo, judicial ou extrajudicial, contendo uma obrigação certa, líquida 

e exigível.

Com efeito, ao contrário da tese defendida pelos recorrentes (violação ao 

art. 475-N do CPC⁄73), não basta apenas que haja título executivo.

É indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e 

exigível, conforme dispunha o art. 580 do CPC⁄73:

Art. 580.  A execução pode ser instaurada caso o devedor não  satisfaça a 

obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. afi rma o seguinte:

Em primeiro lugar, deve haver certeza da obrigação. A  certeza constituiu 

o pré-requisito dos demais atributos,  significando dizer que só há liquidez e 

exigibilidade, se houver  certeza. A obrigação representada no título pode ser 

certa,  mas ilíquida e inexigível; não pode, contudo, ser incerta, mas  líquida e 

exigível. Diz-se que há certeza quando do título se infere a existência da obrigação.

(...)

Além da certeza, deve haver também liquidez e a  exigibilidade. A liquidez 

pressupõe a certeza. A certeza diz respeito à existência da obrigação, enquanto 

a liquidez refere-se a determinação de seu objeto. Vale dizer que, para que haja 

liquidez, é preciso que a obrigação exista e tenha  objeto determinado. Enfi m: 

sabe-se que é e o que é.

(...)

Ao lado da certeza e da liquidez, cumpre que haja, ainda, a  exigibilidade. 

Para que haja exigibilidade, é preciso que exista o direito à prestação (certeza da 

obrigação) e que o dever de cumpri-la seja atual. Não estando sujeita a termo ou 

a condição suspensiva, a obrigação é exigível. Se, contudo, a prestação há de ser 
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paga no futuro, enquanto não sobrevém o término do prazo ou a implementação 

da condição não se confi gura, ainda, a exigibilidade (op.cit., p. 151). 

Consoante ressoa dos autos - e narrado pelos próprios  recorrentes - é 

inescapável concluir que não há como se efetivar a tutela jurisdicional executiva 

específi ca, uma vez que fatos supervenientes tornaram a obrigação inexequível, 

ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade: 

a) certeza, porque, segundo argumentam os recorridos, “o já  falecido José 

de Santana Souza requereu em 06 de Dezembro de  1983, ou seja, há 28 (vinte e 

oito anos atrás) a execução da sentença,  sendo que, desde esta data, não protocolou 

mais nenhuma petição, o que pode nos leva a crer que, na época, a sentença de mérito 

foi devidamente cumprida pelos Requeridos, os quais já faleceram”;

b) liquidez, pois, segundo defendem os recorridos, “a área  referida e 

pleiteada pelos suplicantes não corresponde a que pertencia ao falecido Antônio Bosco 

dos Santos”.

c) exigibilidade, porquanto é imprescindível perquirir se o Sr.  José de 

Santana Souza não alienou o  “sítio Mulungú” ainda em vida,  tendo em vista 

que as assistentes Jotanunes Construtora  Ltda e Imobiliária Porto Seguro Ltda, 

com base em  títulos registrados no Cartório de Imóveis, afirmam ser as 

reais proprietárias do imóvel em questão, já que “as certidões cinqüentenárias de 

tais áreas apresentam uma cadela sucessória totalmente distinta”.

Assim, nos moldes em que proposto, o recurso especial não  comporta 

provimento.

Ademais, conforme concluiu o Tribunal de origem, as questões levantadas 

pelos próprios recorrentes (alienações fraudulentas, fraude  em registro 

cartorário, grilagem, etc), além de manifestamente prejudiciais ao cumprimento 

da obrigação, não comportam análise  exauriente em sede de cumprimento 

de sentença, razão pela qual é  imprescindível examinar, previamente, a 

verdadeira cadeia dominial do  imóvel denominado “sítio Mulungú”, a fi m de 

que seja possível perquirir eventual culpa dos antigos comodatários, bem como 

preservar eventual posse de terceiros.

Vale lembrar que “o  Superior Tribunal de Justiça não é terceira  instância 

revisora ou tribunal de apelação reiterada. O recurso especial é recurso excepcional, de 

fundamentação vinculada, com forma e conteúdo próprios, que se destina a atribuir a 

adequada interpretação e uniformização da lei federal, e não ao rejulgamento da causa 

porque o sistema jurídico pátrio não acomoda triplo grau de jurisdição” (AgRg no 
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REsp 1.716.998⁄RN, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

DJe de 16⁄05⁄2018).

Por fi m, o dissídio jurisprudencial relacionado ao art. 1.248 do CC não foi 

comprovado conforme estabelecido nos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, § 1º, 

do RISTJ.

Não houve o devido cotejo analítico de modo a demonstrar a identidade 

fática e jurídica entre a hipótese dos autos e os acórdãos paradigmas, certo que a 

simples transcrição de ementas não é sufi ciente para a comprovação do dissídio.

Com efeito, é indispensável que a parte recorrente transcreva os  trechos 

aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica à 

dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido, 

dando-lhe solução distinta para que  se tenha por confi gurada a divergência 

jurisprudencial, o que não se verifi cou no presente caso.

Em derradeiro, esgotada a jurisdição desta Corte com o  julgamento do 

presente recurso especial, as pretensões deduzidas nos  autos da conexa TP 

2.265⁄PE e o pedido de ingresso nos autos, na qualidade de terceiro interessado, 

de Auraneton José de  Macêdo Albuquerque deverão ser examinados pelas 

instâncias ordinárias.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.842.066 - RS (2019⁄0299804-4) 

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Societe Air France

Advogados: Alfredo Zucca Neto  - SP154694

Eduardo Rihl Castro  - RS079243

Camila Sandri Bianchi  - RS088177

Felipe Chaves dos Santos  - RS056718

Recorrido: Humberto Neubauer Grala

Recorrido: Rosmari Filomena Franzoi Grala

Advogado: Rosane Haack Amaral  - RS018514
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EMENTA 

Civil e processual civil. Recurso especial. Recurso manejado sob a 

égide do NCPC. Ação indenizatória. Transporte aéreo internacional. 

Direito do  consumidor. Extravio de bagagem. Pedido de  reparação 

por danos materiais e morais. Normas e  tratados internacionais. 

Convenção de Montreal.  Limitação da responsabilidade civil da 

transportadora  apenas quanto aos danos materiais. Aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor em relação aos danos morais. 

Recurso especial não provido.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do 

Enunciado  Administrativo nº 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. O STF, no julgamento do RE nº 636.331⁄RJ, com repercussão 

geral  reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:  Nos termos 

do artigo 178 da  Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos 

de reparação por danos materiais.

4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio 

de  bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação 

prevista  na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses 

casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.

5. Recurso especial não provido. 

ACÓRDÃO 

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator.
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Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, 

Ricardo  Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. 

Ministro Relator. 

Brasília (DF), 09 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe: 15.6.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Humberto Neubauer Grala e Rosmari 

Filomena Franzoi Grala (Humberto e Rosmari) ajuizaram ação de indenização 

por danos materiais e morais contra Société Air France (Air France), em virtude 

do extravio de bagagens em transporte aéreo internacional.

O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os 

pedidos  para condenar a Air France a pagar, a título de danos materiais, os 

valores constantes  nas notas fi scais juntadas aos autos, além de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de danos morais, para cada autor (e-STJ, fl s. 239⁄244).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou 

provimento aos recursos de apelação interpostos por Air France e por Humberto 

e Rosmari,  em acórdão da relatoria do Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

assim ementado:

Apelações cíveis. Transporte aéreo. Ação de  indenização por danos materiais e 

morais. Extravio temporário de bagagem. Gratuidade da justiça.

O extravio de bagagem, ainda que temporário, enseja indenização por danos 

morais.  Quantum  mantido. Danos materiais de acordo  com a prova dos autos. 

Indeferimento da gratuidade da justiça.  Primeira Apelação Improvida. Segunda 

Apelação Improvida (e-STJ, fl . 311).

Irresignada, Air France interpôs recurso especial com base no art. 

105,  III,  a  e  c, da CF, sustentando dissídio jurisprudencial e violação dos 

arts. 732 do CC⁄02, 7º do CDC e 22 da Convenção de Montreal, porque os 

confl itos que envolvem extravios de  bagagem ligados à relação de consumo 

em transporte aéreo internacional de passageiros deveriam ser resolvidos pelas 

regras estabelecidas em tratados internacionais sobre a matéria e ratifi cados pelo 
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Brasil, devendo ser observado o parâmetro máximo indenizatório  para danos 

materiais e morais previsto na Convenção de Montreal (e-STJ, fl s. 333⁄350).

Tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331⁄RJ 

– Tema 210, pelo STF, a questão foi novamente examinada pelo TJRS, que, em 

juízo de retratação, manteve o julgamento anteriormente proferido, ressaltando 

que o limite  indenizatório previsto na Convenção de Montreal seria aplicável 

apenas aos danos materiais.

Confi ra-se, a propósito, a ementa daquele aresto:

Juízo de retratação. Transporte aéreo. Ação de  indenização. Adequação 

ao entendimento adotado  pelo STF - repercussão geral. Em juízo de  retratação, 

mantiveram a sentença, apenas  ressaltando a incidência das normas e 

tratados internacionais limitadores da responsabilidade da transportadora aérea de 

passageiros (e-STJ, fl . 429).

Os embargos de declaração da Air France foram rejeitados (e-STJ, 

fl s. 326⁄329).

Em seguida, Air France interpôs novo recurso especial, sustentando,  em 

síntese, que os parâmetros indenizatórios previstos na convenção 

internacional englobariam todos os danos suportados pelos passageiros, tanto os 

morais quanto os materiais (e-STJ, fl s. 466⁄489).

O TJRS admitiu essa segunda irresignação como ratificação do 

recurso especial anteriormente interposto (e-STJ, fl s. 586⁄601).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): De plano, vale pontuar que o 

presente recurso especial foi interposto contra decisão publicada na vigência do 

novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos 

de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos  termos do Enunciado 

Administrativo nº 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.
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O cerne da questão posta no presente recurso especial está em delimitar se 

os parâmetros indenizatórios previstos pela Convenção de Montreal englobam 

também os danos morais suportados pelos passageiros de voos internacionais ou 

somente os de natureza material.

Importa saber se os danos extrapatrimoniais experimentados 

por  passageiros em decorrência de extravio de bagagem durante viagens 

internacionais devem ser indenizados nos limites previstos pela Convenção de 

Montreal ou se, ao contrário, devem ser observadas as regras protetivas do CDC 

que primam pela reparação efetiva do consumidor.

Tratando-se de transporte aéreo doméstico incidem as regras do CDC 

ou do CC⁄02, conforme esteja ou não caracterizada uma relação de consumo. 

Em relação ao  transporte aéreo internacional, o panorama é um pouco mais 

complexo.

A Convenção de Varsóvia, de 12 de outubro de 1929, promulgada 

no  Brasil em 1931, disciplinou a responsabilidade das transportadoras aéreas 

transnacionais  nas hipóteses de sinistro ou descumprimento do contrato. O 

principal objetivo, segundo consta, foi dar maior uniformidade ao tratamento da 

matéria, considerando-se a ampla variação das normas domésticas, estimulando, 

nessa medida, o desenvolvimento da atividade econômica em pauta.

Aquele diploma internacional empenhou-se, sobretudo, na fixação 

de patamares restritos para a responsabilidade das transportadoras que, à época, 

quase sempre se confundiam com os próprios Estados de bandeira das aeronaves 

comerciais.

Nesse sentido, por exemplo, o art. 22 assim estabelecia: 

Artigo 22.

(1) No transporte de pessoas, limita-se a responsabilidade do  transportador, 

a importancia de cento e vinte e cinco, mil francos,  por passageiro. Se a 

indemnização, de conformidade com a lei do tribunal que conhecer da questão, 

puder ser arbitrada em  constituição de renda, não poderá o respectivo capital 

exceder  aquelle limite. Entretanto, por accordo especial com o  transportador, 

poderá o viajante fi xar em mais o limite de responsabilidade.

(2) No transporte de mercadorias, ou de bagagem despachada,  limita-se 

a responsabilidade do transportador à quantia de  duzentos e cincoenta 

francos por kilogramma, salvo declaração  especial de “interesse na entrega”, 

feita pelo expedidor no  momento de confi ar ao transportador os volumes, e 

mediante o  pagamento de uma taxa supplementar eventual. Neste caso, fi ca 
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o transportador obrigado a pagar até a importancia da quantia declarada, salvo 

se provar ser esta superior ao interesse real que o expedidor tinha entrega.

(3) Quanto aos objectos que o viajante conserve sob os guarda,  limita-se a 

cinco mil francos por viajante a responsabilidade do transportador.

(4) As quantias acima indicadas consideram-se referentes ao  franco francez, 

constituído de sessenta e cinco e meio milligrammas  do ouro, ao titulo de 

novecentos millésimos de mental fi no. Ellas se  poderão converter, em numeros 

redondos na moeda nacional de cada, paiz (Tradução ofi cial constante do Decreto 

nº 20.704, de 24⁄11⁄31) 

Seguiram-se, entre 1955 e 1975, já sob o pálio da Organização da Aviação 

Civil Internacional (OACI), vários outros tratados com o objetivo de aperfeiçoar 

e consolidar o Direito Aeronáutico Internacional.

Finalmente, em 1999, após a ampla privatização das empresas do setor 

e  o advento de normas consumeristas por todo o mundo, foi celebrada em 

Montreal, sede da  OACI, uma nova convenção, ampliando a proteção dos 

usuários do transporte aéreo internacional.

O art. 1º da Convenção de Montreal, inserida no ordenamento 

jurídico brasileiro pelo Decreto nº 5.910, de 27⁄9⁄2006, esclarece que essa norma 

tem aplicação para todos os casos de transporte de pessoas, bagagem ou carga, 

efetuado em  aeronaves, mediante remuneração ou a título gratuito, por uma 

empresa de transporte aéreo.

O regramento estabelecido por ela atribui ao transportador 

a responsabilidade civil por morte ou lesão corporal de passageiro (art. 17), dano 

à bagagem ou carga (arts. 17 e 18), e atraso no transporte aéreo de passageiros, 

bagagem ou carga (art. 19), normatizando, ainda, hipóteses de culpa exclusiva 

ou concorrente como causas de exoneração e mitigação da responsabilidade do 

transportador (art. 20).

Paralelamente, previu limites ao dever de indenizar, fixando 

valores  máximos a serem pagos nas hipóteses que estabeleceu (art. 22) e 

classifi cando como  nulas de pleno direito eventuais disposições contratuais 

tendentes a reduzir essas quantias (art. 26).

Confi ra-se, a propósito, o que dispõe o art. 22 da norma em comento: 

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da 

Carga
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1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas,  como se 

especifi ca no Artigo 19, a responsabilidade do  transportador se limita a 4.150 

Direitos Especiais de Saque por passageiro.

2.   No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso 

de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000  Direitos Especiais de 

Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao 

entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega 

desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. 

Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá 

o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da 

entrega no lugar de destino.

3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em  caso de 

destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais 

de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, 

ao entregar-lhe o volume,  uma declaração especial de valor de sua entrega no 

lugar de  destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível.  Neste 

caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia  que não excederá 

o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da 

entrega no lugar de destino.

4. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte da  carga ou 

de qualquer objeto que ela contenha, para determinar a quantia que constitui o 

limite de responsabilidade do transportador, somente se levará em conta o peso 

total do volume ou volumes afetados. Não obstante, quando a destruição,  perda, 

avaria ou atraso de uma parte da carga ou de um objeto que ela contenha afete 

o valor de outros volumes compreendidos no mesmo conhecimento aéreo, ou no 

mesmo recibo ou, se não houver sido expedido nenhum desses documentos, nos 

registros conservados por outros meios, mencionados no número 2 do Artigo 4, 

para determinar o limite de responsabilidade também se levará em conta o peso 

total de tais volumes.

5. As disposições dos números 1 e 2 deste Artigo não se aplicarão  se for 

provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do transportador ou de 

seus prepostos, com intenção de causar dano, ou de forma temerária e sabendo 

que provavelmente causaria dano, sempre que, no caso de uma ação ou omissão 

de um preposto, se prove também que este atuava no exercício de suas funções.

6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo não constituem obstáculo 

para que o tribunal conceda, de acordo com sua lei nacional, uma quantia que 

corresponda a todo ou parte dos custos  e outros gastos que o processo haja 

acarretado ao autor, inclusive juros. A disposição anterior não vigorará, quando o 

valor da indenização acordada, excluídos os custos e outros gastos do processo, 

não exceder a quantia que o transportador haja  oferecido por escrito ao autor, 

dentro de um período de seis meses contados a partir do fato que causou o dano, 

ou antes de iniciar a ação, se a segunda data é posterior.
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O Direito Especial de Saque (DES) a que faz referência o texto da 

norma leva em consideração a importância das principais moedas utilizadas no 

comércio  internacional sendo o seu valor revisado a cada cinco (5) anos pelo 

FMI. A última revisão  ocorreu em 2015 e a próxima ocorrerá até 30⁄9⁄2021. 

Atualmente, cada DES corresponde  a 41,73% de dólar americano, 30,93 de 

euro, 10,92% de renminbi chinês, 8,33% de iene  japonês e 8,09% de libra 

esterlina.

Na data da elaboração deste voto (19⁄2⁄2020), segundo consulta ao 

sítio  eletrônico  https:⁄⁄apps2.correios.com.br⁄ef i⁄app⁄moeda⁄moeda.php,  cada 

DES correspondia a R$ 5,94. Assim, nas hipóteses de atraso no transporte de 

pessoas, a indenização máxima seria de R$ 24.651,00 (correspondente a 4.150 

DES  –  art. 22.1) e, nos casos de extravio de bagagem, o limite indenizatório 

seria de R$ 5.940,00 (correspondente a 1.000 DES  –  art. 22.2).

A limitação em testilha confl ita com o regramento da responsabilidade 

do fornecedor de serviços estatuído no CDC, que privilegia a reparação efetiva 

do consumidor (art. 6º, VI), e também no CC⁄02, em que vigora o princípio da 

reparação integral da vítima (arts. 734 e 944).

Importa saber, assim, qual o verdadeiro alcance da norma internacional.

Conforme se pode verificar, a Convenção de Montreal fala 

genericamente em danos, sem mencionar prejuízos materiais ou morais. Muito 

embora deixe claro que trata de danos decorrentes de morte ou lesões corporais, 

atraso no transporte de pessoas e destruição, perda ou avaria em bagagem⁄carga, 

não esclarece se os danos referenciados são apenas os de ordem patrimonial ou 

também os de natureza extrapatrimonial.

Caso se admita que o tratamento genérico dispensado pela  Convenção de 

Montreal alcançou tanto os danos materiais quanto os morais, teríamos de 

concluir, em função do princípio da especialidade, que a indenização devida em 

caso de atraso de voo e de extravio de bagagem, já considerando os danos morais 

e materiais, não pode ultrapassar o limite fi xado pela norma internacional.

Por outro lado, entendendo-se que o mencionado diploma internacional fez 

referência apenas aos danos materiais, pode-se afi rmar que a indenização por 

danos morais deve observar o princípio da efetiva reparação, previsto no CDC, 

sem que se possa cogitar de tabelamento prévio.

A propósito da interpretação dos tratados internacionais, o art. 31 

da  Convenção de Viena estabelece:  Um tratado deve ser interpretado de boa fé 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

458

segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de 

seu objetivo e fi nalidade.

FRANCISCO REZEK, interpretando o art. 22 da Convenção de 

Montreal,  afi rma que ela diz respeito tanto aos danos materiais quanto aos 

danos morais: 

No que as indenizações regidas pelo tratado de Montreal compensam danos 

tanto materiais quanto morais, elas condizem  fi elmente com o que rezam os 

incisos V e X do art. 5° da  Constituição da República. A fi xação de limites pela 

norma internacional não viola essa regra: se assim não fosse, todos os contratos 

de seguro e resseguro também a afrontariam no que  determinam o teto 

compensatório em função do prêmio pago - dada  a possibilidade teórica de 

que a dimensão do sinistro excedesse, em certo caso concreto, o teto avençado 

entre as partes (O transporte aéreo internacional ante a justiça do Brasil. In Revista 

do Advogado ano XXXIX, nº 142, Jun⁄2019, p. 39) 

Para HELENA CAMPOS REFOSCO, da mesma forma, os 

limites máximos indenizatórios previstos na norma internacional englobariam 

tanto os danos  materiais quanto os danos morais decorrentes de atraso de 

voo e extravio de bagagem.  Para ela, estariam excluídos apenas os prejuízos 

extrapatrimoniais advindos de situações não previstas na Convenção, como, por 

exemplo, injúrias cometidas por um comissário da  companhia aérea contra o 

passageiro.

Anote-se: 

A especialidade da Convenção também se evidencia diante dos  parâmetros 

que ela estabelece para a indenização por danos  materiais e morais nos ilícitos 

que especifica no artigo 3°, item 4: a  responsabilidade do transportador por 

morte ou lesões, por  destruição perda ou avaria de bagagem, e por atraso, 

devendo,  portanto, prevalecer sobre os demais dispositivos legais que a ela  se 

contrapuserem  (A Convenção de Montreal e a responsabilidade  civil no transporte 

aéreo internacional.  In  Revista trimestral de  direito civil. Ano 12, vol. 46, abr-

jun⁄2011. pp. 67⁄68)

O Tribunal de Justiça da União Europeia, apreciando demanda em 

que  particular (Axel Walz) pleiteava danos morais por perda de bagagem com 

fundamento na Convenção de Montreal, concluiu:

O conceito de “dano”, subentendido no artigo 22.º, n.º 2, da Convenção para a 

Unifi cação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada 

em Montreal, em 28 de  Maio de 1999, que fixa o limite da responsabilidade 
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da  transportadora aérea pelo prejuízo resultante, designadamente, da  perda 

de bagagens, deve ser interpretado no sentido de que  abrange tanto o dano 

material como o dano moral (Disponível em: https:⁄⁄blook.pt⁄caselaw⁄EU⁄TJUE⁄4827

73⁄?q=processo:%20C-63⁄09 . Acesso aos 18⁄2⁄2020) 

Com a devida vênia, penso que a Convenção de Montreal não tratou 

de danos morais.

O art. 22 da norma internacional, como visto, não mencionou claramente a 

espécie de danos aos quais se referia, mas é preciso considerar que ela 

representou uma mera atualização da Convenção de Varsóvia, fi rmada em 1929, 

quando nem sequer se cogitava de indenização por danos morais. Assim, se a 

norma original cuidou apenas de danos materiais, parece razoável sustentar que 

a norma atualizadora também se ateve a essa mesma categoria de danos.

Quisesse o contrário, assim teria dito.

Além disso, os prejuízos de ordem extrapatrimonial, pela sua 

própria natureza, não admitem tabelamento prévio ou tarifação. Nesse sentido, 

inclusive, já se  posicionou a jurisprudência desta Corte Superior (AgInt no 

REsp 1.608.573⁄RJ, Rel.  Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

23⁄8⁄2019; EDcl no REsp 1.036.485⁄SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, DJe 25⁄5⁄2009 e REsp  1.152.541⁄RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21⁄9⁄2011; AgRg no AREsp 775.997⁄SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20⁄11⁄2015 e Súmula nº 281 

do STJ – A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa).

Assim, se os países signatários da Convenção de Montreal tinham 

a intenção de impor limites à indenização por danos morais nos casos de atraso 

de voo e de extravio de bagagem⁄carga, deveriam tê-lo feito de modo expresso.

Ainda é preciso recordar que a própria Convenção de Montreal admitiu 

a possibilidade de o passageiro elidir o limite indenizatório nela previsto para os 

casos de extravio de bagagem, realizando uma declaração especial que indique o 

valor dos bens transportados.

Anote-se: 

Art. 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da  Bagagem e da 

Carga

[...]
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2.   No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso 

de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque 

por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-

lhe a  bagagem registrada, uma declaração especial de valor da  entrega desta no 

lugar de destino, e tenha pago uma quantia  suplementar, se for cabível. Neste 

caso, o transportador estará  obrigado a pagar uma soma que não excederá o 

valor declarado, a  menos que prove que este valor é superior ao valor real da 

entrega no lugar de destino.

3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em  caso de 

destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais 

de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao 

entregar-lhe o  volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no  lugar 

de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for  cabível. Neste caso, 

o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor 

declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega 

no lugar de destino (sem destaques no original) 

Da mesma forma, o nº 4 do art. 22 deixa claro que a indenização devida em 

caso de destruição, perda, avaria ou atraso da carga deve levar em consideração 

o peso total ou o volume da carga transportada.

Confi ra-se: 

4. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte da  carga ou 

de qualquer objeto que ela contenha,  para determinar a  quantia que constitui 

o limite de responsabilidade do  transportador, somente se levará em conta o peso 

total do volume ou volumes afetados. Não obstante, quando a destruição,  perda, 

avaria ou atraso de uma parte da carga ou de um objeto que ela contenha afete 

o valor de outros volumes compreendidos no mesmo conhecimento aéreo, ou no 

mesmo recibo ou, se não houver sido expedido nenhum desses documentos, nos 

registros conservados por outros meios, mencionados no número 2 do Artigo 4, 

para determinar o limite de responsabilidade também se levará em conta o peso 

total de tais volumes (sem destaque no original). 

Ora, se o passageiro pode afastar o limite legal mediante declaração especial 

do valor patrimonial da bagagem transportada é porque referido limite legal 

tem por objetivo reparar danos patrimoniais. De igual maneira, se a indenização 

máxima em caso de extravio de carga está atrelada ao volume e peso total da 

carga transportada é porque referida indenização visa a compensar prejuízos de 

ordem material.

Em suma, seja porque a Convenção de Montreal representou 

mera atualização da Convenção de Viena, que não tratou de danos morais; seja 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 359-479, Abril/Junho 2020 461

porque a  quantifi cação dos danos extrapatrimoniais segue sistemática própria 

avessa a qualquer  tipo de tarifação ou tabelamento; seja, fi nalmente, porque a 

própria Convenção de Monreal admitiu o afastamento do limite indenizatório 

legal quando feita declaração especial do  valor da bagagem transportada, é 

possível concluir que ela não incluiu os danos morais.

Nesses termos, muito embora se trate de norma posterior ao CDC 

e constitua lex specialis em relação aos contratos de transporte aéreo internacional, 

não pode ser aplicada para limitar a indenização devida aos passageiros em caso 

de danos morais decorrentes de atraso de voo ou extravio de bagagem.

Essa, com efeito, também é a opinião de GUSTAVO FAVERO 

VAUGHN, RENAN BINOTTO ZARAMELO e RAPHAEL PIRES DO 

AMARAL: 

Nessa toada, é signifi cativo salientar que a Convenção de Montreal, pela sua 

literalidade, não trata de danos morais, tampouco trata da  responsabilidade 

por  overbooking, cláusulas abusivas e⁄ou recusa  de embarque  (Dispínvel em 

:  https:⁄⁄www.migalhas.com.br⁄depeso⁄300998⁄brevissimas-notas-sobre-a-

indenizacao-por-dano-moral-e-o-transporte-aereo-internacional. Acesso aos 

13⁄2⁄2020). 

O STF comunga do mesmo entendimento.

Em 2017, no julgamento do RE nº 636.331⁄RJ, da Relatoria do 

Ministro  Gilmar Mendes e do ARE nº 766.618⁄SP, da Relatoria do Ministro 

Roberto Barroso, o Pleno do STF fi xou a seguinte tese jurídica para efeito de 

repercussão geral (Tema 210): 

Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas  e os 

tratados internacionais limitadores da responsabilidade das  transportadoras 

aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 

Examinando o inteiro teor desses acórdãos, é possível verificar 

que, naqueles casos, não se discutia limitação da indenização por danos morais. 

No  julgamento do RE nº 636.331⁄RJ, questionava-se apenas a reparação por 

danos materiais  decorrentes do extravio de bagagem e, no ARE 766.618⁄SP, 

debateu-se sobre o prazo prescricional aplicável a pretensão indenizatória por 

atraso de voo, se quinquenal (art. 27 do CDC), ou bienal (art. 29 da Convenção 

de Varsóvia).
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Apesar de não estar em pauta a questão da indenização por danos morais, 

os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, no RE nº  636.331⁄RJ, 

afirmaram, a título de  obiter dictum, que os limites indenizatórios 

da Convenção de Montreal não se aplicavam às hipóteses de indenização por 

danos extrapatrimoniais.

Colhe-se do voto do Ministro Gilmar Mendes: 

A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que  não 

alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, 

excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a 

limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização 

por dano material, e não a reparação por dano  moral. A exclusão justifica-se, 

porque a disposição do art. 22  não faz qualquer referência à reparação por dano 

moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não 

parece condizente com a própria  natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de 

reparação por  dano moral.  Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do  limite 

do  quantum  indenizatório às hipóteses de dano moral a  previsão do art. 22, que 

permite o passageiro realizar  ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como 

forma de  eludir a aplicação do limite legal.  Afi nal, se pode o passageiro  afastar 

o valor limite presumido pela Convenção mediante  informação do valor real 

dos pertences que compõem a bagagem,  então não há dúvidas de que o 

limite imposto pela Convenção diz  respeito unicamente à importância desses 

mesmos pertences e não  a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de 

natureza  intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a  aplicabilidade 

do limite indenizatório estabelecido na Convenção de  Varsóvia e demais 

acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em  relação às condenações por 

dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. (sem 

destaque no original)

O Ministro Ricardo Lewandowski, de sua parte, acrescentou:

A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro  Barroso, 

como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a 

condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de 

cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, 

como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em 

que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com 

relação ao danos materiais, aplica-se sim a  Convenção de Varsóvia. Mas,  tendo 

em conta as disposições da  Constituição, no que tange a proteção do consumidor, 

se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, 

que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal (sem destaque 

no original)



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 359-479, Abril/Junho 2020 463

Se, naquela oportunidade, a conclusão foi trazida  ad latere, no 

julgamento  do AgR no RE nº 1.221.934, da relatoria da Ministra Carmen 

Lúcia, ela se apresentou como solução para o próprio cerne da controvérsia.

Anote-se, a propósito, a ementa desse julgado:

Agravo regimental no recurso extraordinário.  Consumidor.  Transporte aéreo 

internacional.  Atraso.  Danos morais. Convenções internacionais de  varsóvia e de 

montreal. Recurso extraordinário n.  636.331-rg. Tema 210. Inaplicabilidade. Código 

de  Defesa do Consumidor.  Quantum  indenizatório:  ausência de repercussão 

geral. ARE n. 743.771. Tema 655. Alegação de inobservância dos incs. XXXV e LIV 

do art. 5º da Constituição da República: ausência de repercussão geral. Temas 660 

e 895. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RE 1.221.934 AgR, Rel.   Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,  julgado em 

25⁄10⁄2019, Processo Eletrônico DJe-248 Divulg 11⁄11⁄2019, Public 12⁄11⁄2019 - sem 

destaque no original)

Ainda no STF, seguiram-se, as seguintes decisões monocráticas, perfi lhando 

o mesmo entendimento: RE nº 1.228.425, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 

23⁄9⁄2019, e RE nº 1.203.826, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 31⁄5⁄2019.

Nesta Corte Superior, as Turmas que compõem a Segunda 

Seção  realinharam seu entendimento para reconhecer a aplicabilidade da 

Convenção de Montreal aos casos de indenização por danos materiais (AgRg 

no REsp 254.561⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 5⁄2⁄2019, DJe 12⁄2⁄2019;  REsp 218.528⁄SP, Rel. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29⁄6⁄2018).

Mas não há julgados colegiados versando sobre a aplicabilidade da 

norma  internacional às hipóteses de danos morais. Com efeito, em pesquisa 

ao acervo de  julgados desta Corte, localizei apenas uma decisão monocrática 

proferida pelo Ministro  Marco Buzzi, no AResp nº 1.415.376⁄MG, DJE 

8⁄4⁄2019, a qual afi rma, expressamente, que os limites indenizatórios previstos na 

Convenção de Montreal não se aplicam à reparação dos danos morais, conforme 

se nota:

Com efeito, fi cou assentada apenas a prevalência das Convenções de Varsóvia 

e Montreal e demais acordos internacionais subscritos  pelo Brasil em relação 

ao Código de Defesa do Consumidor, nas  condenações por danos materiais 

decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, não se aplicando a 

tese para as indenizações por danos morais.
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Em suma, é de se reconhecer que a tarifação prevista na Convenção 

de  Montreal tem aplicação restrita aos danos patrimoniais, mantendo-se 

incólume, em relação aos danos morais por extravio de bagagem e atraso de voo, 

o primado da efetiva reparação do consumidor insculpido nos arts. 5º, V, da CF, 

e 6º, VI, do CDC.

Nessas condições, pelo meu voto,  nego provimento  ao recurso  especial 

manejado pela Air France.

Majoro em 4% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fi xados 

contra a Air France, consoante dispõe o art. 85, § 11, do NCPC.

RECURSO ESPECIAL N. 1.851.104 - SP (2017⁄0260598-3) 

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Jasmim Participações Ltda

Advogados: Clito Fornaciari Júnior e outro(s) - SP040564

Manuel Pacheco Dias Marcelino  - SP049919

Fernando Hellmeister Clito Fornaciari  - SP194740

Recorrente: Parah Patrimonio Imobiliario Ltda

Outro Nome: Dimensão Espaço Educação e Cultura Ltda M.E

Advogados: Sílvio de Salvo Venosa  - SP022749

Leandro Saad e outro(s) - SP139386

Mauricio Antonio Comis Dutra  - SP139995

Advogados: Gabriela Oliveira Telles de Vasconcellos  - DF023542

Marco Andre Ramos Vieira  - DF039640

Recorrido: os mesmos

EMENTA 

Recursos especiais . Registros públ icos. Ação de 

adjudicação  compulsória. Ação anulatória de negócio 

jurídico de compra e  venda de imóvel. Ação de despejo com 

reconvenção. Negativa de  prestação jurisdicional. Art. 535 
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do CPC⁄1973. Não ocorrência.  Contrato de compra e venda. 

Imóvel. Desmembramento.  Averbação. Necessidade. Matrícula 

individualizada. Ausência.  Registro do título. Impossibilidade 

jurídica. Adjudicação  compulsória. Ação. Condição. Coação. Falta 

de pagamento do preço. Alegação. Reexame de provas. Inviabilidade. 

Súmula nº 7⁄STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código  de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3⁄STJ).

2. Os recursos especiais têm origem em três ações (ação de 

adjudicação  compulsória, ação de anulação de negócio jurídico de 

compra e venda de imóvel  e ação de despejo com reconvenção) 

julgadas em sentença única.

3. As questões controvertidas nos presentes recursos especiais 

podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício 

de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a ausência 

de averbação do desdobro do imóvel prometido à venda no Registro de 

Imóveis é obstáculo à procedência da ação de adjudicação compulsória; 

(iii) se o negócio jurídico de compra e venda está viciado pela coação 

e (iv) se houve pagamento do preço pela venda do imóvel objeto do 

contrato.

4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o 

tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando 

a controvérsia com a  aplicação do direito que entende cabível à 

hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

5. A averbação do desmembramento do imóvel urbano, 

devidamente aprovado  pelo Município, é formalidade que deve 

anteceder qualquer registro da área desmembrada.

6. A existência de imóvel registrável é condição específi ca da ação 

de adjudicação compulsória.

7. No caso dos autos, o desmembramento do terreno não foi 

averbado na  matrícula do imóvel, condição indispensável para a 

procedência da ação de adjudicação compulsória.

8. A inversão das conclusões das instâncias de cognição plena - 

quanto às alegações de coação e de ausência de pagamento do preço 
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- demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento 

inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior 

Tribunal de Justiça.

9. Recursos especiais não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a  Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento aos recursos especiais, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 

Bellizze e Nancy Andrighi (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedidos os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 12 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe: 18.5.2020 

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de dois recursos especiais 

interpostos por Jasmim Participações Ltda. e por Dimensão  Espaço Educação 

e Cultura Ltda. M.E. (Parah Patrimônio Imobiliário Ltda.),  respectivamente, 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Os recursos especiais têm origem em três ações (ação de 

adjudicação  compulsória, ação de anulação de negócio jurídico de compra e 

venda de imóvel e ação de  despejo com reconvenção), julgadas em sentença 

única.

Conforme o relatório da sentença,

 (...)

Jasmim Participações Ltda.  propôs a presente  Ação de  Adjudicação 

Compulsória  sob o nº 1368⁄04 contra  Dimensão - Espaço  Educação e Cultura 

Ltda. ME.  (antiga denominação para Papelaria e  Tipografia Nossa Senhora 

de Nazaré Ltda.), alegando em síntese que,  através de contrato de compra e 

venda de 25.01.2002, adquiriu o lote, objeto da matrícula 25.818 no 2º Cartório 

de Registro de Imóveis de Santos-SP, o qual  também se encontrava em fase 
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de desmembramento perante a Prefeitura de  Santos-SP, através do P.A nº 

16.568⁄2002-82. Apesar de celebrado o negócio,  não foi outorgada a escritura 

defi nitiva. Notifi cada extrajudicialmente em  29.09.2004, a ré quedou-se inerte. 

Em razão da omissão no cumprimento de sua  obrigação, pleiteia seja o imóvel 

adjudicado, outorgando-lhe judicialmente a  escritura defi nitiva. Com a petição 

inicial, vieram os documentos de fl s. 08⁄34.

(...)

Dimensão - Espaço Educação e Cultura Ltda. ME. propôs a Ação de Anulação 

de Negócio Jurídico  sob o nº 933⁄05 contra  Jasmim  Participações Ltda.  (em 

apenso a estes autos), alegando em síntese que, em Maio⁄1997 o Instituto Santista 

de Empreendimentos Culturais S⁄A foi autuado pelo Fisco Federal, cuja autuação 

foi lavrada pelo Auditor Fiscal do Tesouro  Nacional, Sr. Rafael Meis. Diante dos 

fatos e, em que pese tenha apresentado o  respectivo recurso administrativo, 

não obteve sucesso e, como não havia condições de saldar o débito tributário, o 

valor foi encaminhado para Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição na 

dívida ativa da União. Assim, aproveitando-se da situação, sabedor que a ré não 

possuía caixa sufi ciente para  quitar o débito tributário, Rafael Meis, o referido 

auditor fi scal à época dos fatos,  exigiu que lhe fossem cedidos os direitos do 

imóvel, descrito no instrumento particular de compra e venda que se pretende 

anular, argumentando que seria a  única forma de anular a autuação que ele 

mesmo tinha realizado e evitar as  futuras autuações. Por essa razão e diante de 

todo o sofrimento imposto pelo  mencionado auditor, o contrato de compra e 

venda de imóvel foi lavrado em 25⁄01⁄2002, tendo de um lado a vendedora-autora 

(proprietária do imóvel de  maiores proporções) e do outro a compradora-ré 

Jasmim, esta figurando como  imposição do auditor para se lavrar o referido 

instrumento, frisando-se que a  mulher de Rafael Meis, Alzira Tinen Lores, é a 

sócia majoritária da ré. Ressaltou,  ainda, que no ano de 2004, por intermédio 

de alteração societária da empresa  Jasmim, o referido auditor Rafael tornou-se 

sócio controlador da empresa. Não  bastasse, a ré, manipulada pelo Sr. Rafael, a 

fi m de criar elementos que dessem  características de legitimidade à situação, 

elaborou contrato aditivo de locação  cuja autora fi gurava como locatária, visto 

que jamais perdeu a posse direta do referido imóvel, tendo, inclusive, opção de 

recomprá-lo. Ressalta que referida cláusula de ‘recompra’ foi incluída no aditivo, 

com o fi m de garantir as ‘promessas’ realizadas pelo dito auditor posto que se não 

fossem cumpridas  (anulação da autuação, que de fato não ocorreu), seria uma 

maneira de minimizar a gravidade das exigências e o imóvel seria devolvido ao 

proprietário originário.

Em razão dos fatos, pretende a ora autora nos autos da Ação Anulatória, anular 

o contrato em questão sob a alegação de vício de consentimento, na modalidade 

coação. Com a petição inicial, vieram os documentos de fl s. 15⁄171.

(...)
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Jasmim Participações Ltda.  propôs a  Ação De Despejo  pelo  rito ordinário, 

sob o nº 1077⁄07 igualmente em apenso aos autos dos Processos  1368⁄2004 

e 933⁄2005, contra  Dimensão - Espaço Educação e Cultura  Ltda. ME.  (antiga 

denominação para Papelaria e Tipografi a Nossa Senhora de Nazaré Ltda.), alegando 

em síntese que, através de contrato de compra e venda de 25.01.2002, adquiriu o 

lote, objeto da matrícula 25.818 no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santos 

-SP. Assim, permitiu que a vendedora,  ora ré, fi casse no imóvel como locatária 

pelo período de cinco anos: Março⁄2002  a Março⁄2007, pelo aluguel mensal de 

R$ 6.000,00, conforme o contrato de locação que instrui a petição inicial, fi rmado 

em 30⁄01⁄2002. Aduz que os aluguéis referentes aos meses de março⁄02 a junho⁄03 

foram depositados pela locatária,  mensalmente, em sua conta bancária. Ocorre 

que a partir do mês de Julho⁄2003, a ré deixou de efetuar os pagamentos devidos, 

infringindo, pois, cláusula contratual, permitindo o desfazimento da locação. Ante 

os fatos, pleiteia a decretação do despejo da ré, condenando-a ao pagamento dos 

aluguéis vencidos e os que se venceram desde a distribuição da presente ação, 

e que  nesse momento perfazem o montante de R$ 356.301,68. Com a petição 

inicial, vieram os documentos de fl s. 05⁄23.

(...)

A requerida  (Dimensão)   ofereceu, ainda, nos autos da ação de 

Despejo,  a  reconvenção  de fls. 221⁄236, alegando que o contrato de locação 

em questão  não existe, posto estar viciado pela coação, uma vez maculado o 

consentimento  na sua formulação, argumentando sua pretensão nos mesmos 

fatos já expostos nas demais ações supramencionadas. Requereu a procedência 

do pedido, com a  declaração de nulidade do contrato de locação por vício de 

consentimento, na modalidade de coação” (e-STJ fl s. 672-676 - grifou-se).

O juízo de primeiro grau julgou 

(i) “(...) Procedente o pedido inicial da ação anulatória (Processo 933⁄2005), para 

ANULAR o ‘Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra’,  bem 

como, o ‘Aditivo a Contrato de Compromisso de Venda e Compra’, ambos lavrados 

junto ao 5º Cartório de Notas de Santos, documentos de fl s. 136⁄139 e  de fl s. 

161⁄162 (...)” (e-STJ fl . 683);

( i i )  “(. . .)  Improcedentes os pedidos das ações de Adjudicação 

Compulsória  (Processo 1368⁄2004) e Despejo (Processo 1077⁄2007), propostas 

pela, ora ré, Jasmim Participações Ltda. (...)” (e-STJ fl . 683), e

(iii) “(...) Procedente a reconvenção proposta pela, ora autora, Dimensão, 

nos autos da ação de Despejo, para anular o ‘Contrato de Locação’ que instruiu 

o pedido inicial, documento de fl . 16⁄19 dos autos 1077⁄2007 (...)” (e-STJ fl . 683). 

Irresignada, Jasmim Participações Ltda. interpôs recurso de apelação (e-STJ 

fl s. 699-751), que foi seguido de recurso adesivo por Dimensão Espaço Educação e 

Cultura Ltda. M.E. (e-STJ fl s. 809-816).



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 359-479, Abril/Junho 2020 469

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, 

conferiu  parcial provimento ao recurso de apelação e negou provimento ao 

recurso adesivo em acórdão assim ementado: 

“Anulatória de negócio jurídico. Coação. Adjudicação  compulsória. Despejo. 

Sentença de procedência da ação anulatória, com  improcedência das ações 

conexas de adjudicação compulsória e de despejo. Reforma em parte.

1. Nulidade da sentença. Inexistência. Litisconsórcio necessário não 

confi gurado. Anulação de contrato de compra e venda fi rmado exclusivamente 

entre as partes. Desnecessidade de participação do agente coator e do paciente 

da coação.  Inteligência do artigo 47 do Código de Processo Civil e do artigo 

101, §§1º e 2º,  do Código Civil de 1916. Julgamento extra e ultra petita. Não 

caracterização.  Anulação do contrato de compra e venda que leva à anulação 

decorrente dos  aditivos contratuais e do contrato de locação. Acessório que 

segue o principal  (art. 59, CC⁄1916). Cerceamento de defesa. Provas dos autos 

sufi cientes para o julgamento. Desnecessidade de prova pericial contábil (art. 130, 

CPC). Apelante  que apresentou memorial antes da sentença. Preclusão lógica. 

Alegação de nulidade da sentença afastada.

2. Prescrição e decadência. Não configuração. Prazo de quatro anos, 

conforme artigo 178, §9º, inciso V, ‘a’, do Código Civil de 1916. Prazo prescricional 

iniciado  na data da contratação, em 25 de janeiro de 2002. Emenda à inicial e 

juntada de  documentos para citação da ré em 29 de setembro de 2005, antes 

do  esgotamento do prazo prescricional. Ordem de citação proferida em 06 

de  outubro de 2005. Citação tentada por carta, não consumada por ausência 

da  apelante. Citação por ofi cial de justiça cumprida positivamente em 19 de 

abril de 2006. Atraso da citação, para interrupção do prazo prescricional (art. 219, 

caput,  CPC), não causado por ato da apelada. Entendimento da súmula 106 do 

STJ. Não acolhimento.

3. Coação. Não caracterização. Ausência de nulidade do negócio 

jurídico. Apreciação da coação levando-se em conta o sexo, a idade, a condição, 

a saúde,  o temperamento do paciente e as demais circunstâncias que infl uam 

na gravidade  do ato (art. 99, CC⁄1916). Provas testemunhais que comprovam a 

não gravidade  do ato de coação. Compra e venda pactuada livremente entre 

as partes,  principalmente para o interesse, em conluio, de cancelar auto de 

infração  tributária. Condições dos pacientes que afastam a caracterização 

da coação.  Obrigação cumprida em parte pelo devedor, ciente do vício (art. 

150, CC⁄1916).  Renúncia em relação à pretensão de anular o contrato (art. 151, 

CC⁄1916). Coação afastada. Negócio jurídico válido.

4. Adjudicação compulsória. Improcedência. Não especificação do 

parcelamento  do terreno na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis.  Inteligência do artigo 37 da Lei 6.766⁄1979. Necessidade de prévio 

registro do  desmembramento do imóvel, antes da adjudicação compulsória. 
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Possibilidade de  adjudicação para outorga de escritura pública definitiva da 

compra e venda do imóvel. Pedido não formulado pela autora. Impossibilidade de 

acolhimento. Improcedência mantida.

5. Despejo. Ré que confessa não ter pago alguns aluguéis, por entender 

inválido o contrato. Validade do contrato de locação. Possibilidade de retomada 

do imóvel  pelo locador. Aplicação do artigo 9º, inciso III, da Lei 8.245⁄1991. 

Procedência.

6. Recurso adesivo. Honorários advocatícios. Três processos. Sucumbência fi xada 

em cada um deles. Sucumbência de Dimensão Espaço de Educação e  Cultura 

Ltda., como autora, na ação anulatória e na reconvenção, julgadas improcedentes: 

honorários fi xados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (art.  20, §4º, CPC). 

Sucumbência de Jasmim Participações Ltda. na ação de adjudicação compulsória, 

julgada improcedente: honorários fi xados em R$  25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) (art. 20, §4º, CPC). Sucumbência de Dimensão Espaço de Educação e Cultura 

Ltda., como ré, na ação de despejo, julgada procedente: honorários fi xados em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) (art. 20, §4º,  CPC). Manutenção. Reformada a sentença 

para se julgar improcedente a ação  anulatória e a reconvenção, movidas por 

Dimensão Espaço de Educação e Cultura Ltda. em face de Jasmim Participações 

Ltda., afastando-se a anulação  dos contratos fi rmados entre as partes; e para 

se julgar procedente a ação de  despejo, ajuizada por Jasmim Participações 

Ltda. em face de Dimensão Espaço  de Educação e Cultura Ltda. Mantém-se 

a improcedência da ação de adjudicação  compulsória. Recurso parcialmente 

provido e recurso adesivo desprovido” (e-STJ fl s. 874-876). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl s. 929-932).

Seguiu-se a oposição de embargos infringentes, que foram rejeitados em 

aresto assim resumido: 

“Embargos infringentes. Negócio jurídico. Apelação parcialmente  provida, 

majoritariamente, para reformar sentença de procedência de ação  anulatória, 

fundada em coação. Afastamento do vício de consentimento. Voto divergente no 

sentido de manutenção da anulação do negócio jurídico, porém, com fundamento 

em ocorrência de simulação. Inconformismo. Cabimento dos  embargos 

infringentes. A falta de conformidade entre a sentença e o voto vencido  não 

inviabiliza o recurso interposto. Petição inicial que não contém fundamentação de 

simulação, mas sim de coação. Coação não reconhecida. Negócio jurídico que se 

pretende anular celebrado sob a égide do Código Civil de 1916. Impossibilidade 

de reconhecimento, de ofício, de simulação. Artigo 104 do  Código Civil de 

1916 dispunha que, tendo havido intuito de prejudicar a terceiros  ou infringir 

preceito de lei, nada poderão alegar, ou requerer os contraentes em  juízo, 

quanto à simulação do ato, em litígio de um contra o outro, ou contra terceiros. 
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Inviabilidade de se alegar a própria torpeza. Negócio efetuado com o  objetivo 

de burlar a lei, ainda que em conluio com a embargada. Embargos  infringentes 

rejeitados” (e-STJ fl . 1.011). 

Os novos aclaratórios também foram rejeitados (e-STJ fl . 1.036).

Em suas razões (e-STJ fls. 978-990),  Jasmim Participações 

Ltda. aponta violação dos artigos 466-B e 535, inciso II, do Código de Processo 

Civil de 1973 e 37 da Lei nº 6.766⁄1979.

Sustenta, inicialmente, que a ausência de registro do desdobro do 

imóvel prometido à venda no Registro de Imóveis não é obstáculo à procedência 

da ação de adjudicação compulsória.

Afi rma, ainda, que teria havido negativa de prestação jurisdicional ao 

deixar o Tribunal de origem de se manifestar acerca de aspectos relevantes da 

demanda suscitados em embargos de declaração.

Assevera que, a despeito do nome dado à ação (ação de 

adjudicação compulsória), o pedido veio embasado no artigo 466-B do Código 

de Processo Civil de 1973, de modo que poderia ser parcialmente acolhido a fi m 

de permitir “a adjudicação compulsória somente para a outorga da escritura, não para 

o registro” (e-STJ fl . 988).

Dimensão Espaço Educação e Cultura Ltda. M.E., por sua vez (e-STJ fl s. 

1.043-1.070), aduz, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes 

dispositivos legais e respectivas teses:

(i) artigos 98 e seguintes do Código Civil de 1916 (artigos 151, 154 e 171 

do Código Civil de 2002) - defendendo a necessidade de anulação do negócio 

jurídico de compra e venda por vício do consentimento (coação), e

(ii) artigo 1.122 do Código Civil de 1916 (artigos 481, 482 e seguintes do 

Código Civil de 2002) - entendendo que estaria descaracterizado o contrato de 

compra e venda pela ausência de pagamento do preço.

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 1.083-1.093 e 1.095-1.106), e não 

admitidos os recursos na origem (e-STJ fl s. 1.108-1.110 e 1.111-1.113), foram 

providos os recursos de agravo para melhor exame dos recursos especiais (e-STJ 

fl s. 1.184-1.186 e 1.187-1.189).

É o relatório. 
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VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): De início, registra-

se que o acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3⁄STJ).

 1. Da delimitação da controvérsia recursal

As questões controvertidas nos presentes recursos especiais podem ser 

assim  resumidas:  (i)  se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por 

negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a ausência de registro do desdobro do 

imóvel prometido à venda no Registro de Imóveis é obstáculo à procedência da 

ação de adjudicação compulsória; (iii) se o negócio jurídico de compra e venda 

está viciado pela coação e  (iv)  se houve pagamento do  preço pela venda do 

imóvel objeto do contrato.

 2. Da negativa de prestação jurisdicional

Inviável o acolhimento da pretensão recursal no tocante ao artigo 535, 

inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

Segundo a recorrente Jasmim, o Tribunal de origem teria deixado de 

se pronunciar acerca de ponto relevante, qual seja, a alegação de que, a despeito 

do nome dado à ação (ação de adjudicação compulsória), o pedido, em verdade, 

veio embasado no artigo  466-B do Código de Processo Civil de 1973, que 

admite a propositura de ação judicial para o fi m de obtenção de sentença que 

substitua a vontade daquele que se comprometeu a concluir um contrato, e não 

o fez (“Art. 466-B. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir 

a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá obter 

uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser fi rmado.”).

Ocorre que, segundo consignado de forma categórica pela Corte local, 

“não foi esse o pedido da apelante, mas sim a adjudicação defi nitiva para averbação 

da transferência da parcela do imóvel junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis da 

comarca de Santos” (e-STJ fl . 886).

Como cediço, a ausência de pedido na exordial obsta o deferimento do 

pleito.
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Logo, o Tribunal local, ao deixar de tecer considerações mais 

pormenorizadas acerca da exegese do supramencionado dispositivo legal, como 

era o intento da recorrente, não incorreu em negativa de prestação jurisdicional.

 3. Da ausência de matrícula própria

Na visão da recorrente Jasmim, a ausência de averbação do desdobro 

do imóvel  prometido à venda no registro de imóveis não seria obstáculo à 

procedência da ação de adjudicação compulsória.

Para o Tribunal estadual, por outro lado, a especificação do 

desmembramento do  terreno na matrícula do imóvel junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis seria, sim, condição  indispensável para a procedência da 

ação de adjudicação compulsória.

Confi ra-se o trecho do acórdão recorrido: 

“(...)

(...)  a adjudicação compulsória não pode ser julgada procedente, não  sem a 

especifi cação do parcelamento do terreno na matrícula do imóvel junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis. Veja-se que  a matrícula de fl s. 38⁄41  refere-se à totalidade 

do terreno de propriedade da apelada, sem o  parcelamento aprovado pela 

Municipalidade de Santos pela certidão de fl s. 23⁄24.

Nos termos do artigo 37 da Lei 6.766⁄1979, é vedada a venda de lote 

de  loteamento ou desmembramento ainda não registrado.  Inexiste 

qualquer  registro do desmembramento do imóvel em questão, mesmo após a 

aprovação pela prefeitura de Santos, junto à matrícula do imóvel desmembrado e 

que era de propriedade da apelada.

Caberá à apelante proceder primeiramente ao registro do desmembramento 

do imóvel, antes de demandar a apelada pela adjudicação compulsória do imóvel 

e a averbação do lote do terreno. (...)” (e-STJ fl . 885 - grifou-se). 

O acórdão impugnado não está a merecer reforma.

Com efeito, a teor do disposto no artigo 37 da Lei nº 6.766⁄1979 (Lei 

de parcelamento do solo urbano), “É vedado vender ou prometer vender parcela de 

loteamento ou desmembramento não registrado”.

A par disso, segundo o regramento previsto no Decreto-Lei nº 58⁄1937, 

julgada procedente a ação de adjudicação compulsória, a sentença valerá como 

título para transcrição no cartório de registro de imóveis respectivo.
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Eis a redação dos artigos 15 e 16 do referido diploma legal: 

“Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando 

o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir 

a outorga da escritura de compra e venda”. (grifou-se) 
“Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura defi nitiva 

no  caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento 

da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

§ 1º A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a 

sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais.

§ 2º   Julgada procedente a ação a sentença, uma vez transitada em 

julgado,  adjudicará o imóvel ao compromissário, valendo como título para 

a transcrição.

§ 3º Das sentenças proferidas nos casos deste artigo, caberá apelação.

§ 4º Das sentenças proferidas nos casos deste artigo caberá o recurso de 

agravo de petição.

§ 5 º Estando a propriedade hipotecada, cumprido o dispositivo do § 3º, do 

art. 1º, será o credor citado para, no caso deste artigo, autorizar o cancelamento 

parcial da inscrição, quanto aos lotes comprometidos”. (grifou-se) 

Ora, se o imóvel cuja escritura se exige a outorga não possui matrícula 

própria, individualizada no registro de imóveis, eventual sentença que substitua a 

declaração de vontade do promitente vendedor torna-se inócua, pois insuscetível 

de transcrição.

De fato, a ação de adjudicação compulsória, classifi cada como ação de 

execução  em sentido lato, não se limita a condenar, dispensando qualquer 

necessidade de execução típica posterior.

Daí porque a existência de imóvel registrável é condição específi ca da ação 

de  adjudicação compulsória, de modo que “a averbação do desmembramento de 

imóvel urbano,  devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal, é formalidade 

prévia que deve anteceder qualquer registro da área desmembrada” (SILVA FILHO, 

Elvino.  O desmembramento de imóvel  perante o registro imobiliário. Revista de 

Direito Imobiliário, v. 4, n. 7, jan.⁄jun. 1981, pág. 60),  tudo em conformidade 

com o que preconiza a Lei de Registros Públicos: 

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

(...)

II - a averbação:
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(...)

4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edifi cação, 

da  reconstrução, da demolição,  do  desmembramento  e do loteamento de 

imóveis;”. (grifou-se) 

“Art. 246 - Além dos casos expressamente indicados no item II do artigo 

167,  serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, 

por qualquer modo, alterem o registro.

§ 1º - As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 serão 

as feitas a requerimento dos interessados, com fi rma reconhecida,  instruído com 

documento dos interessados, com fi rma reconhecida, instruído com documento 

comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só 

poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do Registro 

Civil”. (grifou-se) 

Na mesma linha é a lição de Serpa Lopes: 

“(...)

A  averbação  serve, em princípio, para tornar conhecida uma alteração  da 

situação jurídica ou de fato, seja em relação à coisa, seja em relação ao titular do 

direito real.

Representa, além disso, uma medida complementar, tendente a, pelo  meio 

aludido, tornar o Registro de Imóveis um índice seguro do estado do imóvel, do 

seu  desmembramento, da mudança de numeração, bem como da mudança  de 

nome do titular do domínio, das alterações que possam infl uir na sua capacidade, 

etc.

(...)

A sanção da obrigatoriedade da averbação assenta em que, se constar do título a 

transcrever qualquer das circunstâncias suscetíveis dela, a respectiva transcrição fi ca 

dependendo de sua realização”. (Tratado dos registros públicos. 6. ed. v. 4. Brasília: 

Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996, págs. 174-175 - grifou-se) 

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em pelo 

menos uma oportunidade: 

“Civil. Processual civil. Contrato de promessa de compra e venda de parcela de 

gleba rural não desmembrada. Ausência de  matrícula individualizada. Ação de 

adjudicação compulsória. Impossibilidade jurídica do registro do título. Carência 

de ação declarada. Recurso não provido.

1.  Na ação de adjudicação compulsória, o ato jurisdicional, para ser  exequível, 

deve reunir todas as exigências previstas na Lei de Registros  Públicos, e nas demais 
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ordenadoras do parcelamento do solo, a fim de  facultar o registro do título no 

cartório respectivo.

2. Detectada, no caso concreto, a impossibilidade jurídica do pedido de registro, 

haja vista a falta de prévia averbação do desmembramento de gleba rural originária, 

e posteriores aberturas de matrículas individualizadas das glebas desvinculadas e 

prometidas à venda pelo réu. Ausente, portanto, de uma das condições específi cas 

da ação de adjudicação compulsória, na dicção do art.  16, § 2º, do Decreto-lei n. 

58⁄1937 - existência de imóvel registrável.

3. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1.297.784⁄DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

16⁄09⁄2014, DJe 24⁄09⁄2014 - grifou-se) 

No caso, o Tribunal de origem foi enfático ao afi rmar que a matrícula 

encartada  aos autos se refere à totalidade do terreno, sem a averbação 

do parcelamento⁄desmembramento aprovado pela municipalidade.

Vale registrar que, ainda que se trate, como alega a recorrente JASMIM, 

de  simples desdobro do imóvel em lotes menores (sem as características de 

um verdadeiro  loteamento), cuja averbação para individualização da matrícula 

seria simplifi cada, não pode ser dispensado esse procedimento prévio à ação de 

adjudicação pelo mesmo motivo: ausência de imóvel registrável diante da falta 

de matrícula própria para cada lote.

Alerta-se para as consequências nefastas que adviriam de eventual 

intervenção judicial para determinar, por vias transversas, a abertura de matrícula 

de áreas desmembradas e a titulação de domínio sobre frações não previamente 

defi nidas, frustrando as políticas  públicas de parcelamento ordenado do solo 

urbano, com consequências urbanísticas, fi scais e sociais.

Nessa ordem de ideias, revela-se imperioso concluir, como fez a Quarta 

Turma no REsp nº 1.297.784⁄DF, que 

“(...)

(...)  na ação de adjudicação compulsória, o ato jurisdicional, para ser  exequível, 

deve reunir todas as exigências previstas na Lei de Registros  Públicos, e nas demais 

ordenadoras do parcelamento do solo, a fi m de que possa ser registrado no cartório 

respectivo, não bastando que o adjudicante  obtenha sentença procedente, 

transitada em julgado. Detectada, assim, a  impossibilidade jurídica do pedido 

de registro, ausente uma das condições  específicas da ação de adjudicação 

compulsória, na dicção do art. 16, § 2º, do Decreto-lei n. 57⁄1937” (pág. 7 do voto 

- grifou-se).
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4. Das alegações de coação e de falta de pagamento do preço

Quanto às alegações de coação e de falta de pagamento do preço, 

articuladas no recurso especial da recorrente Dimensão, a inversão das conclusões 

das instâncias de  cognição plena demandaria o reexame de matéria fático-

probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 

7⁄STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

A propósito, vale citar o seguinte trecho do acórdão recorrido: 

“(...)

A questão central da lide é a pretensão de anulação do negócio 

jurídico  de compra e venda de imóvel, com aditivo da locação, por vício do 

consentimento  consistente em coação da apelante à apelada, por meio de 

terceiro, o  representante legal da apelante e, à época dos fatos, auditor fi scal 

federal.

(...)

As provas carreadas aos autos, apesar das alegações de grave ilícito  penal 

realizado por funcionário público (concussão, art. 316, Código Penal, ou advocacia 

administrativa, art. 321, Código Penal), não caracterizam qualquer coação a viciar o 

negócio jurídico de compra e venda entre as partes.

Os depoimentos testemunhais não dão conta de que o Sr. Rafael 

Méis,  representante legal da apelante e, à época dos fatos, auditor fiscal, 

tenha  coagido moralmente os representantes legais da apelada para alienarem 

parte do  imóvel de sua propriedade à empresa apelante, a fim de liberar o 

grupo empresarial de que faz parte a apelada de dívida elevada de imposto de 

renda.

Ao contrário,  os depoimentos, mesmo os das testemunhas arroladas  pela 

apelada, informam que a apelada anuiu com o contrato de compra e  venda, para 

que pudesse se livrar de cobrança de imposto de renda que não havia conseguido 

declarar inexigível administrativamente.

(...)

Portanto, nota-se que  a venda do imóvel foi pactuada não por coação,  mas 

livremente pelos representantes legais da apelada, sob vários interesses  distintos. 

O que importa para o caso, é que um desses interesses era o de cancelar um auto 

de infração tributária da apelada, já com processo  administrativo concluído e 

inscrito em dívida ativa pouco depois da venda do imóvel (fl s. 244⁄245 dos autos 

em apenso ao primeiro volume, em 02 de dezembro de 2002).

Valendo-se da disposição do artigo 99 do Código Civil de 1916, o sexo, a idade, 

a condição, a saúde, o temperamento e demais condições dos sócios da apelada, 
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que teriam sofrido a coação, afastam a exacerbada gravidade de que a apelada 

quer caracterizar a coação. As testemunhas da apelada afi rmam que o contrato de 

venda do terreno ocorreu, por decisão do sr. Antônio Francisco Smolka, apesar do 

assessoramento por profi ssionais habilitados, como contadores, administradores 

e advogados.

Os próprios sócios da apelada e que teriam sofrido a coação, eram empresários, 

conforme relatam, bem-sucedidos, possuindo uma série de  empresas de um 

mesmo grupo empresarial educacional, do Colégio do Carmo, em Santos.

As condições dos pacientes da pretensa coação afastam que ela  tenha 

efetivamente ocorrido.  Tudo indica que a compra e venda foi pactuada  por livre 

vontade dos sócios da apelada, com o interesse deliberado e ilegal  de tentar 

sonegar imposto de renda que havia sido inscrito em dívida ativa. A testemunha 

da apelada, Sr. Paulo Dal Cortivo Siqueira, diz claramente que  aconselhou os 

sócios da apelada a não aceitar o pedido de dinheiro do auditor fi scal, Sr. Rafael 

Méis, pois poderia conseguir administrativamente o cancelamento da autuação. 

Mesmo assim, o Sr. Antônio Francisco Smolka, decidiu alienar o imóvel para poder 

resolver a pendência tributária em questão.

Nota-se a consciência dos sócios da apelada em alienar o imóvel para tentar 

livrar o grupo empresarial de cobrança tributária, ao que tudo indica em conluio 

com o Sr. Rafael Méis. Não podem agora valerem-se de sua própria torpeza para 

anular contrato regular e intencionalmente pactuado entre as partes.

Inexiste coação no caso. Os sócios da apelada assumiram o risco de,  através 

de acordo ilegal, alienar parte do imóvel para tentar cancelar dívida  tributária 

ativa, assumindo o risco de não haver o cancelamento e de perderem a  parte 

do imóvel que foi alienada.  A apelada firmou contrato, ao que tudo  indica, em 

conluio com a apelante e o auditor fi scal, que hoje é representante legal da apelante, 

intencionalmente para se livrar de cobrança de débito tributário.

Tal conduta pode eventualmente confi gurar ilícito penal ou administrativo, não 

ilícito contratual de natureza cível.  Nada das alegações e provas dos autos  leva à 

caracterização de coação, a eivar de nulidade o contrato cuja anulação se busca.

(...)

Recibos de fls. 218⁄221, assinados pelo representante legal da  apelada e não 

impugnados expressamente pela apelada, nem mesmo sua  veracidade, provam a 

ocorrência de quitação da totalidade do negócio de compra e venda que se pretende 

anular. Se o negócio fora realmente nulo, por  coação, cabia à apelada, por seu 

ônus probatório, comprovar que não recebera o dinheiro cuja quitação está dada 

pelos recibos em questão, prova que não foi por ela requerida ou produzida em 

nenhum momento - inexistindo nem mesmo contabilidade da empresa apelada 

nos autos.

No mesmo sentido, o contrato de locação foi inicialmente cumprido, 

como  alega a apelante e provam os documentos de fls. 303⁄318, com 
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transferências  dos valores dos aluguéis feitas pelo Instituto Santista de 

Empreendimentos Culturais, empresa do mesmo grupo empresarial da apelada e 

a favor de quem fora locado o imóvel. A locação foi adimplida até julho de 2003, 

um ano e meio de vigência do contrato cuja nulidade se alega.

Tudo isso afasta a caracterização da suposta coação.  Em primeiro  lugar, os 

sócios da apelada tinham plena consciência de que estavam alienando o imóvel 

da apelada para tentar ‘sumir’ com débito tributário inscrito em dívida ativa, após 

cancelamento de sua participação no REFIS. Em segundo lugar, a apelada cumpriu 

com as obrigações dos contratos anulandos por período de tempo  razoável, 

cumprindo em parte considerável os contratos cuja anulação se pretende.

Assim, nos termos dos artigos 98, 99, 150 e 151 do Código Civil de 1916, não 

está confi gurada qualquer coação que tenham sofrido os sócios da apelada pelo 

sócio da apelante, não devendo ser anulado o contrato de compra e venda e o de 

locação fi rmado entre as partes” (e-STJ fl s. 880-885 - grifou-se). 

Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos 

argumentos expendidos no recurso obstado exigiria o reexame de matéria fática, 

o que é vedado pela Súmula nº 7⁄STJ, consoante iterativa jurisprudência desta 

Corte.

 5. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento aos recursos especiais.

É o voto.





Quarta Turma





RECURSO ESPECIAL N. 1.549.850 - SP (2015⁄0194883-3) 

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Recorrido: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações

Advogados: Jose Carlos Baptista Puoli e outro(s) - SP110829

Gabriela Ordine Frangiotti  - SP300081

EMENTA

Ação civil pública. Recurso especial. Legitimidade do Ministério 

Público Estadual para ajuizar ação coletiva com o propósito de velar 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de consumidores. 

Existência.  Multa contratual estabelecida apenas em benefício 

da  incorporadora. Imposição de estipulação da mesma  cláusula 

penal em benefício do consumidor ou, para  contratos pretéritos, 

inarredável utilização como  parâmetro indenizatório. Lesividade ao 

consumidor. Cláusula de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel 

“na planta”. Razoabilidade. Pretensão de que o estado-juiz imponha 

que se faça constar cláusula penal em contratos. Inviabilidade.

1. A ação civil pública vindicando o reconhecimento de 

abusividade de  cláusula de contratos presentes e futuros da 

incorporadora aborda  questão de relevante interessante social, por 

envolver contratos com  preços vultosos, abrangendo muitas vezes 

todas as economias de famílias e, no caso específi co de compra e venda 

de imóvel em relação de consumo, o próprio direito de moradia. No 

caso concreto, há: I) direitos  individuais homogêneos referentes aos 

eventuais danos experimentados por aqueles que fi rmaram contrato; 

II) direitos coletivos resultantes da suposta ilegalidade em abstrato de 

cláusula contratual de tolerância, a qual atinge igualmente e de forma 

indivisível o grupo de contratantes atuais da ré; III) direitos difusos, 

relacionados aos consumidores futuros, coletividade essa formada por 

pessoas indeterminadas e indetermináveis.
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2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem 

legitimidade ativa para propor ação civil pública com o propósito de 

velar direitos  difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos 

dos consumidores, ainda que disponíveis.

3. A multa pelo adimplemento tardio constitui pacto acessório 

por meio do  qual as partes determinam previamente uma sanção 

(geralmente, mas não necessariamente, em pecúnia), consubstanciando 

prefi xação de  indenização por inadimplemento relativo (quando se 

mostrar útil o adimplemento, ainda que defeituoso), o que recebe a 

denominação de cláusula penal moratória.

4. No caso, o  Parquet  recorrente pretende o julgamento de 

procedência  dos pedidos formulados na inicial, aduzindo que, para 

a obrigação do consumidor - pagamento do preço -, sempre que não 

haja pagamento integral à vista, o consumidor se sujeita ao pagamento 

de multa moratória correspondente a percentual do valor da prestação 

em atraso, fi xada no teto legal de 2% (art. 52, § 1º, do CDC), devendo 

ser estabelecida em contrato a mesma cláusula penal para a ré. Esse 

pleito é nocivo ao  consumidor, pois, evidentemente, em qualquer 

hipótese, limita a indenização pelo adimplemento tardio a, no máximo, 

2% do preço do imóvel, o que pode não ser sufi ciente à reparação do 

dano caso o inadimplemento tenha perdurado por muitos meses.

5. Em vista disso, quando do julgamento de dois recursos 

repetitivos - Tema 971 -, no acórdão referente ao REsp 1.614.721⁄DF, 

em  consequência dos limites mais amplos do pedido inicial e 

recursal, a  Segunda Seção solucionou a questão, ponderando ser 

inegável haver  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. Por isso, estabeleceu-se a  possibilidade de a autora optar 

pela indenização pelo período de mora, tomando-se como parâmetro 

a cláusula penal moratória estabelecida  apenas em benefício da 

incorporadora, afastando-se, nesse caso, a condenação ao pagamento 

de lucros cessantes.
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6. Ademais, como o legitimado extraordinário vindica ao 

Judiciário  disciplinar contratos futuros, o acolhimento do pleito 

exordial ainda violaria o art. 43-A, § 2º, da Lei n. 4.591⁄1964 - incluído 

pela novel Lei n. 13.786⁄2018 (Lei dos Distratos) -, o qual estabelece 

que, na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior 

àquele previsto no caput desse artigo, não se tratando de resolução do 

contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega 

da unidade, indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente 

pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido 

monetariamente conforme índice estipulado em contrato.

7. No tocante à cláusula de tolerância para entrega de imóvel 

“na planta”,  é “fi rme a jurisprudência do STJ no sentido de que, 

apesar de não  considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se 

respeitar o prazo máximo de 180 dias para fi ns de atraso da entrega da 

unidade habitacional”(AgInt no REsp n. 1737415⁄SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24⁄9⁄2019, DJe 30⁄9⁄2019). 

Da  mesma forma, como pretende disciplinar contratos futuros, 

o  acolhimento do pleito formulado na inicial igualmente violaria o art. 

43-A, caput, da Lei n. 4.591⁄1964 - incluído pela Lei n. 13.786⁄2018 

-, o qual estabelece que a entrega do imóvel em até 180 dias corridos 

da data  estipulada contratualmente como sendo a prevista para a 

conclusão do  empreendimento, desde que expressamente pactuado 

- o que é  incontroverso em relação aos contratos de adesão da ré -, 

de forma clara  e destacada, não dará causa à resolução do contrato 

por parte do  adquirente nem ensejará o pagamento de nenhuma 

penalidade pelo incorporador.

8. Consoante recentemente pacifi cado pela Segunda Seção (REsp 

n.  1.656.182⁄SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi), é indevida a 

intervenção estatal para fazer constar cláusula penal genérica contra 

o fornecedor de produto em contrato padrão de consumo, pois, além 

de violar os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade, 

a própria  legislação já prevê mecanismos de punição daquele que 

incorre em mora.

9. Recurso especial parcialmente provido, apenas para reconhecer 

a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual. 
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ACÓRDÃO

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

do  Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, dar parcial 

provimento ao recurso especial, para reconhecer a legitimidade do Ministério 

Público Estadual para ajuizar a  presente ação civil pública, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul  Araújo, Maria Isabel 

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Jose Carlos Baptista Puoli, pela parte Recorrida, 

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe: 19.5.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. O Ministério Público do 

Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em  face de Cyrela Brazil 

Realty S.A. Empreendimentos e Participações, aduzindo que,  consoante se 

verifi cou nos autos do Inquérito Civil n. 14.161.348⁄10, a ré é fornecedora 

no  mercado de consumo, atuando no ramo da construção e incorporação 

imobiliária, promovendo a venda de imóveis.

Assevera que, no exercício dessas atividades, a ré adota prática 

comercial  revestida de abusividade, alienando unidades imobiliárias mediante 

contratos de venda e de promessa de venda que pressupõem a entrega do imóvel 

ao consumidor em momento posterior à conclusão do negócio, fi xando prazos e 

multa moratória para o comprador, mas sem fazer igual para o fornecedor.

Pondera que, para cumprir com sua principal obrigação - pagamento do 

preço -, sempre que não haja pagamento integral à vista, o consumidor se sujeita 

ao pagamento de  multa moratória correspondente a percentual do valor da 

prestação em atraso, fi xada no teto legal de 2% (art. 52, § 1º, do CDC), além de 

juros de mora e correção monetária.
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Obtempera que o contrato não contempla multa moratória em desfavor 

da fornecedora, mas apenas em detrimento do consumidor, contendo também 

abusivo prazo de tolerância de 180 dias por atraso na entrega.

O Juízo da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo 

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para estabelecer 

que, nos contratos  futuros, conste que o atraso na entrega ensejará multa 

moratória correspondente a 2% sobre o valor total do pacto.

Interpuseram as partes recursos de apelação para o Tribunal de Justiça de 

São Paulo, que deu provimento apenas ao da ré.

A decisão tem a seguinte ementa:

Ação civil pública - Pretensão ministerial de inserção de  cláusula em pacto 

de venda de imóveis inadmissibilidade -  Indevida intervenção da instituição na 

órbita de particulares - Brandimento equivocado do instituto que atenta contra 

o direito contratual brasileiro - Ilegitimidade, ademais, do “parquet” já que se está 

diante de interesse de particulares  e poucos - Ausência daqueloutros difusos e 

coletivos - Pouquidão da utilidade para poucos pretendida -  Inadmissibilidade - 

Cláusula de tolerância havida por válida - Sentença reformada - Apelo ministerial 

rejeitado - Apelo do réu provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Sobreveio recurso especial do  Parquet, com fundamento nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, suscitando divergência jurisprudencial 

e violação dos arts. 4º, 6º, 39, 51, 81 e 82 do CDC; 103 da Lei Complementar n. 

734⁄1993; e 25 da Lei n. 8.625⁄1993.

Alega que, ao reconhecer a legalidade de cláusulas abusivas e 

negar  legitimidade ao Ministério Público para defender interesses coletivos, o 

acórdão ofendeu as disposições do CDC.

Pondera que a sua legitimidade ativa para defesa dos consumidores 

tem  amparo legal e que busca a proteção de interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos relevantes, pois a inicial abrange todos os compradores 

de imóveis da ré, tanto os atuais quanto os futuros.

Pretende a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a proibição 

de  incluí-las em novos contratos, além da obrigação de inclusão de cláusulas 

que prevejam a  efetiva responsabilização da empresa pela mora, protegendo 

consumidores indeterminados e futuros.
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Diz que a cláusula de tolerância, por não benefi ciar também o consumidor 

e  suavizar o risco de negócio do empreendedor,  afronta diversos princípios 

norteadores da relação consumerista, a boa-fé e o equilíbrio nas relações entre 

consumidores e fornecedores.

Aduz que, ao deixar de prever as penalidades em caso de mora do 

fornecedor, o contrato deixa de garantir o equilíbrio que deve existir nas relações 

contratuais.

Requer o acolhimento de todos os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões recursais às fl s. 590-627.

O recurso especial foi admitido.

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A primeira questão 

controvertida consiste em saber se assiste legitimidade  ao Ministério Público 

para ajuizar ação civil pública vindicando o reconhecimento de abusividade de 

cláusula de contratos atuais e futuros de incorporadora.

Consigno o que o acórdão recorrido dispôs:

Com efeito, no que se refere à preliminar alevantada pela parte Ré, cuida- se 

daquela irrogação extremamente jungida ao mérito, difícil dele sua dissociação, 

pesar de contar com prestígio bastante; mas aqui a melhor  solução é mesmo 

adentrar- se ao mérito, pois que, em lição antiga desta  Relação, este “maior 

interesse suscita que a preliminar”.

Deveras, a R. sentença, pesar do zêlo e dignação de sua emérita prolatora, não 

deu adequado desate à causa, e desmerece ser prestigiada, pois que,  sempre 

rogata venia, não leu pelos Códigos.

Ora, difícil mesmo saber-se de quantas pessoas poderiam ser auferidores do 

benefício pelo que postula o Autor; mas a experiência auferida de 

outros julgamentos ensancha a sabença de que esse número é diminuto -e de aí 

a efi ciência do apelo, com profl igar a atividade Ministerial para tutela de interesses 

assaz particulares e demasiadamente particularizados, faltante mesmo o requisito 

objetivo imposto pela norma, que fôra a tutela de interesses difusos, coletivos, e 

não individuais, como deverasmente aqui  sucede. Assim que a generalização a 

que procedeu a inicial não convence - pois que a se aceitar tal tese em verdade 

nada mais escapará à órbita da Ação Civil Pública - e em breve veríamos o autor 
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se imiscuir em locativos, outras cláusulas contratuais que ao talante da Instituição 

sejam relevantes, condições de pagamento e quejandos - pois que em última e 

fi nal análise de  todas essas grandezas conseguir-se-á extrair repercussões que 

poderão  alcançar número de pessoas mas de forma insufi ciente a que se diga 

do e  feito disseminado e difusivo da pretensão; bem de ver, então, que bem 

não andou a MMa. Juíza, quando, na sua cuidada sentença, revelou da uma como 

quase ilimitada atuação do Autor em casos que tais -o que não faz  escolta 

ao Direito. Mesmo porque não há interesses individuais  homogêneos, senão 

plúrimos, mas fora do alcance à medida preconizada  pelo Autor, que persegue 

interesse privado, meramente patrimonial e de diminuto grupo de pessoas.

Hialina a ilegitimidade; pesar disso, como se viu, e inda que assim 

não fôra,  também tocantemente ao mérito as conclusões da R. decisão não 

se sustentam.

Aceitando-se o entendimento da R. sentença, vulnerado estaria o 

Direito  Contratual brasileiro; este funda-se em quatro Princípios: autonomia 

da vontade, supremacia da ordem pública, contratualidade e boa -fé. Difícil dizer 

qual deles detém mór importância - mas a pretensão exordial fulmina de acracia 

jurídica - repita-se -o Direito Contratual, já que mandou a R.  sentença, para as 

Kalendas Gregas, o Princípio do Consensualismo.

Consentiu, pois, o “decisum”, com a pretensão do autor; interferiu, de 

forma  inidônea, no âmbito particular do Direito Privado, em equívoca 

intervenção,  que a ninguém, aproveita. Basta de estatismo. Tutela estatal 

indevida,  equívoca intervenção no Domínio Privado, não merece encômios 

tal  posição, que detraiu a cuidança que todo e qualquer “civis” há que deter 

em todo e qualquer ajuste que celebre; hemos que ensinar nossos irmãos a não 

assumir obrigações para as quais não estejam preparados - mas isso se há que dar 

não da forma como o pretende a inicial, senão pela informação, e pela reiteração 

de decisões que ensinem aos brasileiros a  exata forma de contratar; por sinal, 

isso tem sido amiúde realizado por esta  Relação: milhares de decisões deferem 

perdas e danos para as hipóteses  de atraso, e nos casos de grã gravidade até 

mesmo o fl orescente e  progressista instituto do dano moral tem sido aplicado 

- de sorte que a sociedade não necessita de mais essa indevida intervenção no 

domínio privado do cidadão.

Outra equivocação encontra -se -na com a violação do Princípio da Isonomia, 

alçado ao nível da Constituição Federal. A Apelante não é a única incorporadora e 

construtora -e contam-se tais empresas às dezenas, nesta Capital; mas a ação foi 

dirigida apenasmente contra ela - e nem depende de prova o fato notório que o 

contrato apontado na peça de testilha é padrão para todas essas empresas; por 

qual motivo, pois, apenas a Apelante restou fulminada?

E isso aconteceria apenas no Estado de São Paulo?

[...]



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

490

Notar, ao derradeiro, que a assim chamada “cláusula de tolerância” de 

180  dias tem sido reiteradamente vista como hígida por este Desembargardor, 

e  os repertórios de jurisprudência estão plenos dessa calcinada 

confirmação,  entendimento esse condizente com normas de equidade 

- Aequitas  Religio Judicantes já se ouvia em Roma - que, sem embargo 

da protestação do recurso do Autor, é plena de legalidade, e se insere justamente 

no Princípio da Autonomia da Vontade.

No ponto, como asseverei em outra oportunidade, “por força do art. 21 

da Lei  n.º 7.347⁄85, é de se considerar, seguramente, que o Capítulo II do 

Título III do CDC e a Lei  das Ações Civis Públicas formam, em conjunto, 

um microssistema próprio do processo  coletivo de defesa dos direitos do 

consumidor, devendo ser, portanto, interpretados  sistematicamente” (REsp n. 

951.785⁄RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15⁄2⁄2011, 

DJe 18⁄2⁄2011).

Por certo, “a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo (art. 

81 do CDC)”, por isso esse mesmo diploma legal e a Lei n. 7.347⁄1985 aplicam-

se reciprocamente, naquilo que lhes  é compatível, para as ações relativas à 

violação de interesses individuais homogêneos, coletivos ou difusos, sempre que 

a situação subjacente disser respeito a direitos do consumidor.

Nesse sentido, entre muitos outros, confiram-se os seguintes 

precedentes: REsp 1.344.700⁄SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em  3⁄4⁄2014, DJe 20⁄5⁄2014; REsp 1257196⁄RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques,  Segunda Turma, julgado em 16⁄10⁄2012, DJe 24⁄10⁄2012; 

REsp 978.706⁄RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

20⁄9⁄2012, DJe 5⁄10⁄2012.

Ainda outra observação a ser feita refere-se à exata natureza jurídica da 

tutela  buscada pelo Ministério Público com o ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que o acórdão recorrido vislumbrou, no caso, uma específi ca tutela 

de direitos individuais homogêneos com número limitado de consumidores.

O diploma consumerista, como se sabe, expõe as diversas categorias 

de direitos tuteláveis pela via coletiva:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
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I -  interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste  código, 

os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares  pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, 

os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo,  categoria 

ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 

jurídica base;

II -  interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos  os 

decorrentes de origem comum.

Ressalte-se, para logo, que a distinção entre essas categorias de direitos 

não é  de interesse meramente acadêmico. Antes, a própria legislação prevê 

consequências bem distintas para cada espécie de interesses e de direitos levados 

a juízo, como o alcance da coisa julgada (art. 103 do CDC) e a legitimidade para 

a propositura da ação ou da execução (arts. 82 e 98 do CDC).

Assim, há de se observar que, no caso concreto, muito embora a tese 

de  abusividade contratual possa gerar danos individuais, concretamente 

identificáveis em  posterior liquidação, antecede a essa recusa uma relação 

jurídica comum a todos os contratantes, que podem ou não vir a sofrer danos 

pela prática abusiva identifi cada na presente ação.

A “relação jurídica” fundamental consiste exatamente no contrato de 

compra e venda de imóvel na planta entre uma coletividade de consumidores 

e a incorporadora, razão pela qual, diferentemente do que entendeu o acórdão 

recorrido, parece-me claro o direito  coletivo indicado como violado, não 

havendo falar exclusivamente em um direito individual homogêneo de diminuta 

quantidade de pessoas.

Vale dizer que, a despeito de haver lesão a direitos individuais homogêneos, 

há  também outra, de abstrata ilegalidade da cláusula contratual padrão, que 

atinge o grupo de contratantes de forma idêntica, portanto indivisível (direitos 

coletivos em sentido estrito).

Nessa linha, Kazuo Watanabe, por todos, traz como exemplo de direitos 

e  interesses coletivos exatamente a situação dos “prestamistas de um mesmo 

sistema habitacional”:

Nas duas modalidades de interesses ou direitos “coletivos”, o traço que 

os diferencia dos interesses ou direitos “difusos” é a determinabilidade das pessoas 

titulares, seja por meio da relação jurídica base que as une  (membros de uma 

associação de classe ou ainda acionistas de uma mesma sociedade), seja por meio 
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do vínculo jurídico que as liga à parte contrária  (contribuintes de um mesmo 

tributo, prestamistas de um mesmo sistema habitacional ou contratantes de um 

segurador com um mesmo tipo de  seguro, estudantes de uma mesma escola, 

etc.) (WATANABE, Kazuo.  Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 

pelos autores do  anteprojeto. Ada Pellegrini Grinover [et al.]. 10 ed. Vol. II. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, p. 75).

Por outra ótica, percebe-se que a condenação vindicada, no sentido 

de ajustar  a cláusula ilegal nos contratos com ela celebrados, tem o condão 

de alcançar igualmente  consumidores futuros. Por esse ângulo, então, 

cuida-se de pedido referente a interesses de  uma coletividade de pessoas 

indeterminadas e indetermináveis, traço apto a identifi car a pretensão manejada 

pelo Parquet também como uma tutela de interesses difusos.

Na verdade, por vezes a confusão entre direitos individuais 

homogêneos, coletivos e difusos decorre de fatores e circunstâncias variadas.

De fato, as tutelas pleiteadas em ações civis públicas não são necessariamente 

puras e estanques. Ou seja, não é preciso que se peça, de cada vez, uma tutela 

referente a direito individual homogêneo; em outra ação, uma de direitos 

coletivos em sentido estrito; e, em outra, uma de direitos difusos, notadamente 

em se tratando de ação  manejada pelo Ministério Público, que detém 

legitimidade ampla no processo coletivo.

Assim, se é verdadeiro que um determinado direito não pertence, a um 

só  tempo, a mais de uma categoria, isso não implica dizer que, no mesmo 

cenário fático ou jurídico confl ituoso, violações simultâneas de direitos de mais 

de uma espécie não possam ocorrer.

Nessa perspectiva, note-se o lapidar magistério de Hugo Nigro Mazzilli:

Constitui erro comum supor que, em uma ação civil pública ou  coletiva, só se 

possa discutir, por vez, uma só espécie de interesse  transindividual (ou somente 

interesses difusos, ou somente  coletivos ou somente individuais homogêneos). 

Nessas ações, não  raro se discutem interesses de mais de uma espécie. Assim, à 

guisa de exemplo, numa única ação civil pública ou coletiva, é possível combater os 

aumentos ilegais de mensalidades escolares já  aplicados aos alunos atuais, buscar 

a repetição do indébito e, ainda, pedir a proibição de aumentos futuros; nesse caso, 

estaremos  discutindo, a um só tempo:  a)  interesses coletivos em sentido  estrito 

(a  ilegalidade  em si do aumento, que é compartilhada de forma  indivisível por 

todo o grupo lesado);  b)  interesses individuais  homogêneos (a  repetição do 

indébito, proveito divisível entre os  integrantes do grupo lesado);  c)  interesses 
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difusos (a proibição de imposição de aumentos para os futuros alunos, que são um 

grupo indeterminável).

[...]

Outra confusão recorrente precisa ser desfeita: o  mesmo interesse  não  pode 

ser simultaneamente difuso, coletivo e individual homogêneo, pois se  trata 

de espécies distintas. O que pode ocorrer é que uma combinação de  fatos, 

sob uma mesma relação jurídica, venha a provocar o surgimento de  interesses 

transindividuais de mais de uma espécie, os quais podem ser  defendidos num 

único processo coletivo (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em 

juízo. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 59-60).

Outra circunstância que enseja perplexidade consiste no fato de que, tanto 

nos direitos individuais homogêneos quanto nos coletivos, há (ou, no mínimo, 

pode haver) uma relação jurídica comum subjacente.

Nos direitos coletivos, todavia, a violação do direito do grupo 

decorre  diretamente dessa relação jurídica fundamental, ao passo que, nos 

individuais homogêneos, a relação jurídica comum é somente o cenário remoto 

da violação de direitos, a qual resulta de uma situação fática apenas conexa com 

a relação jurídica antes estabelecida.

Cite-se, mais uma vez, a lição de Mazzilli:

Em outras palavras, é óbvio que não apenas os interesses coletivos, em sentido 

estrito, têm origem numa relação jurídica comum. Também nos interesses difusos 

e nos individuais homogêneos há uma relação jurídica  subjacente que une o 

respectivo grupo. Contudo, enquanto nos interesses coletivos propriamente ditos 

a lesão ao grupo provém diretamente da própria relação jurídica questionada no 

objeto da ação coletiva, já nos interesses difusos e nos individuais homogêneos, 

a relação jurídica é  questionada apenas como causa de pedir, com vista à 

reparação de um  dano fático ora indivisível (como nos interesses difusos) ora, 

até mesmo,  divisível (como nos interesses individuais homogêneos) (MAZZILLI, 

Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 57).

No caso concreto, pois, percebe-se claramente que: (a) há direitos 

individuais  homogêneos referentes aos eventuais danos experimentados por 

aqueles que fi rmaram contrato; (b) há direitos coletivos resultantes da suposta 

ilegalidade em abstrato de cláusula  contratual de tolerância, a qual atinge 

igualmente e de forma indivisível o grupo de  contratantes atuais da ré; (c) 

há direitos difusos relacionados aos consumidores futuros,  coletividade essa 

formada por pessoas indeterminadas e indetermináveis.
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Ademais, é nítido que se trata de questão consumerista de 

relevante  interessante social, por abordar contratos com preços vultosos, 

envolvendo muitas vezes todas as economias de famílias e, no caso específi co de 

compra e venda de imóvel em relação de consumo, o próprio direito de moradia.

Com efeito, segundo entendo, é evidente a legitimidade do Parquet que, na 

linha da jurisprudência do STJ, tem legitimidade ativa para propor ação civil 

pública e ação coletiva com o propósito de velar por direitos difusos e, também, 

individuais homogêneos dos  consumidores, ainda que disponíveis (AgInt no 

REsp n. 1.711.799⁄GO, Rel. Min. Paulo de  Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 2⁄12⁄2019, DJe 10⁄12⁄2019).

3. A outra principal questão controvertida consiste em saber se é possível 

ao  Estado-Juiz impor que conste, em contratos presentes e futuros, cláusula 

penal em desfavor do fornecedor, nos mesmos moldes estabelecidos no caso de 

mora (inadimplemento relativo) do consumidor.

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 sirvam-se 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).

Na hipótese, como relatado, o Ministério Público recorrente pretende 

o julgamento de total procedência dos pedidos formulados na inicial, tendo sido 

aduzido que para a principal obrigação do consumidor - pagamento do preço 

-, sempre que não haja pagamento integral à vista, o consumidor se sujeita ao 

pagamento de multa moratória correspondente a percentual do valor do encargo 

em atraso, fi xada no teto legal de 2% (art. 52, § 1º, do CDC), devendo a mesma 

penalidade incidir para a ré.

Na exordial, é requerido, in verbis:

III.1.E.  Condenação da ré á obrigação de fazer consistente em inserir,  em todos 

os contratos de venda ou promessa de venda de imóvel,  cláusula que o sujeite, na 

hipótese de mora (atraso) no cumprimento  da sua obrigação de entregar o imóvel 

(“entrega de chaves”) nos  prazos previstos nos mesmos contratos, ao pagamento 

de multa  moratória, juros moratórios e atualização monetária, segundo  critérios 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 481-529, Abril/Junho 2020 495

idênticos aos empregados na previsão de tais ônus no caso de mora do consumidor; 

tudo sem prejuízo da reparação por perdas  e danos que o consumidor possa vir a 

demandar individualmente. O descumprimento desta condenação deverá sujeitar 

a ré a multa cominatória  (Lei 8.078⁄90, art. 84; lei 7.347⁄85, art. 11; e CPC, art. 

287), no valor de R$100.000,00 por consumidor em relação ao qual se verifi que 

o descumprimento da obrigação.

O art. 52, § 1º, do CDC, em sua redação originária, estabelecia que as 

multas  de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo 

não poderão ser  superiores a 10% do valor da prestação. Contudo, a Lei n. 

9.298⁄1996 alterou essa redação  para modifi car a limitação a 2% do valor da 

prestação.

Assim, entendo que o pedido vai na contramão dos interesses do 

consumidor,  visto que a limitação da cláusula penal moratória a 2% do valor 

da prestação parece ter sido opção do legislador - possivelmente como política 

pública de prevenção ao  superendividamento -, de modo que, mesmo nas 

relações contratuais em que o  adimplemento tardio ocasione eventual dano 

ordinário previsível no panorama contratual de  maior envergadura, os custos 

devem ser repartidos pelo conjunto dos consumidores.

Ora, a multa pelo adimplemento tardio constitui pacto secundário acessório 

por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (geralmente, 

mas não necessariamente, em pecúnia, podendo consistir em obrigação de outra 

natureza ou até mesmo em perda ou preclusão de um direito), consubstanciando 

prefi xação de indenização por inadimplemento relativo  (quando se mostrar útil o 

adimplemento, ainda que defeituoso), o que recebe a denominação de cláusula 

penal moratória.

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.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

496

A doutr ina  amplamente  major i tá r ia  anota  a  natureza 

eminentemente  indenizatória da cláusula penal moratória, como um meio 

de escapar das difi culdades inerentes à demonstração e à quantifi cação dos prejuízos 

decorrentes de um eventual inadimplemento. Estudos mais recentes têm 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 prefi xar o montante da 

indenização (TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. AZEVEDO, 

Álvaro Villaça. Código civil comentado: artigos 233 a 420. São Paulo: Atlas, 2008, 

p. 376, 390 e 391).

Por ocasião do julgamento de dois recursos repetitivos - Tema 971 -, 

a Segunda Seção sufragou a tese de que, 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.

É oportuno chamar atenção para o acórdão referente a um dos 

repetitivos, REsp n. 1.614.721⁄DF, no qual, em vista dos limites mais amplos 

do pedido inicial e recursal,  foi possível solucionar a questão ponderando ser 

inegável haver 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.

Por isso, estabeleceu-se a possibilidade de a autora optar pela indenização pelo 

período de mora, tomando-se como parâmetro a cláusula penal moratória 

estabelecida apenas em benefício da incorporadora, afastando-se, nesse caso, a 

condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Isso porque, evidentemente, a “inversão” - utilização da multa estabelecida em 

benefício da incorporadora, ainda que apenas como parâmetro  objetivo - limita a 

indenização pelo adimplemento tardio a, no máximo, 2% do preço do imóvel, o que 

pode não ser sufi ciente à reparação do dano, caso o inadimplemento tenha perdurado 

por muitos meses.

Em outro giro, a aplicação  da multa estabelecida apenas para o 

fornecedor,  como parâmetro objetivo no percentual de 2%, evidentemente, 

limita a “inversão” da multa a 2% do preço do imóvel, sendo claro que não se 
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pode cogitar de sua incidência mês a mês,  gerando montantes descabidos e 

vultosos, além de enriquecimento sem causa.

Esse entendimento foi corroborado por ulterior precedente da Quarta 

Turma, em que se deu provimento ao recurso “a fi m de reconhecer a possibilidade 

de o recorrente optar pela indenização pelo período de mora, tomando-se como 

parâmetro a cláusula penal  moratória estabelecida apenas em benefício da 

incorporadora, mediante liquidação por arbitramento, afastando-se, nesse caso, a 

condenação ao pagamento de lucros cessantes” (AgInt no REsp n. 1.735.131⁄SP, 

Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8⁄10⁄2019, DJe 21⁄10⁄2019).

É interessante observar também que, nos recursos repetitivos referentes 

ao  Tema 971, como antes da mora não havia ocorrido a quitação do imóvel, 

anotou-se que “a multa estabelecida por mora referente à obrigação de pagar 

(de dar), no percentual de 2% de uma das prestações contratuais eventualmente 

inadimplida, como no caso, não poderá, por questão de simetria, incidir sobre 

todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue (obrigação de fazer)”.

É dizer, a par de o pedido inicial formulado na presente ação ser contrário 

à  própria dogmática jurídica, estabelecendo idêntica cláusula penal moratória 

(quantifi cação), independentemente do montante pago pelo consumidor antes 

do atraso na entrega, ele  acaba por limitar a indenização pelo adimplemento 

tardio a apenas 2% do preço do imóvel.

Ademais, pretende disciplinar contratos futuros, sendo mesmo inviável 

o  vindicado acolhimento do pleito exordial em prejuízo do consumidor, pois 

violaria o art. 43-A, §  2º, da Lei n. 4.591⁄1964   - incluído pela novel Lei n. 

13.786⁄2018 (Lei dos Distratos) -, o qual  estabelece que, na hipótese de a 

entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput desse 

artigo, não se tratando de resolução do contrato, será devida ao  adquirente 

adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) 

do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, 

corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato.

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.
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4. No tocante à cláusula de tolerância para entrega de imóvel “na planta”, 

é “fi rme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar 

abusiva a  cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 

dias para fi ns de atraso da  entrega da unidade habitacional”(AgInt no REsp 

n. 1.737.415⁄SP, Rel. Min. Luis Felipe  Salomão, Quarta Turma, julgado em 

24⁄9⁄2019, DJe 30⁄9⁄2019).

Da mesma forma, como pretende disciplinar contratos futuros, o 

vindicado acolhimento do pleito exordial igualmente violaria o art. 43-A, caput, 

da Lei n. 4.591⁄1964 - incluído pela Lei n. 13.786⁄2018 -, o qual prescreve que a 

entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente 

como sendo a prevista para a conclusão do  empreendimento, desde que 

expressamente pactuado - o que é incontroverso em relação  aos contratos 

de adesão da ré -, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução 

do  contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de nenhuma 

penalidade pelo incorporador.

5.  Por último, como mais um fundamento autônomo a inviabilizar o 

acolhimento  do pedido recursal, consoante recentemente pacificado pela 

Segunda Seção (REsp n. 1.656.182⁄SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi), é   

indevida a intervenção estatal para fazer constar cláusula penal genérica contra 

o fornecedor de produto em contrato padrão de consumo, pois, além de violar os 

princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade, a própria legislação já 

prevê mecanismos de punição daquele que incorre em mora.

O precedente tem a seguinte ementa:

Recurso especial. Direito do consumidor. Ação civil pública.  Cerceamento 

de defesa. Inexistente. Sufi ciência das provas  atestada pela origem. Imposição 

de multa moratória em  contratos de adesão. Entrega de produtos e restituição 

de valores pelo exercício do arrependimento. Limites da intervenção estatal.

1. Ação ajuizada em 14⁄4⁄10. Recurso especial interposto em 23⁄10⁄14.  Autos 

atribuídos ao gabinete em 25⁄8⁄16. Julgamento: CPC⁄73.

2. Ação civil pública em que se pretende impor obrigação à recorrente 

de  incluir, em seus contratos de consumo, multa de 2% sobre o valor da 

venda,  caso seja descumprido prazo de entrega, bem como na hipótese de 

não devolução imediata do preço pelo exercício do direito de arrependimento.

3. O propósito recursal consiste em defi nir: i) a confi guração de cerceamento 

de defesa; ii) a imposição judicial de multa moratória contra o  fornecedor em 

contrato de adesão de venda de produtos nas relações do comércio varejista.
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4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da 

lide,  quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído 

o  processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas  diante 

daquelas já existentes nos autos.

5. A imposição de multa moratória para a hipótese de atraso no pagamento da 

compra é revertida, sobretudo, em favor da instituição fi nanceira que dá suporte 

à compra dos produtos adquiridos a prazo pelo consumidor. Sob  este ângulo, 

sequer há reciprocidade negocial a justifi car a intervenção  judicial de maneira 

genérica nos contratos padronizados da recorrente.

6. O vendedor do produto está obrigado a prestar seu serviço no tempo, lugar 

e forma contratados, e acaso incorra em mora deverá responder pelos respectivos 

prejuízos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado (arts. 394, 

395, do CC).

7. É indevida a intervenção estatal para fazer constar cláusula penal genérica 

contra o fornecedor de produto em contrato padrão de consumo,  pois além 

de violar os princípios da livre iniciativa e da autonomia da  vontade, a própria 

legislação já prevê mecanismos de punição daquele que incorre em mora.

Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1656182⁄SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,  julgado em 

11⁄09⁄2019, DJe 14⁄10⁄2019)

No mencionado precedente, Sua Excelência dispôs:

- Da imposição judicial de multa moratória em contrato de adesão – 

violação dos 18, §1º, II, 39, XII, do CDC, 186, 475, do CC

A recorrente sustenta que não existe amparo legal para que se adicione uma 

previsão em contratos de adesão, pois o CDC limita-se a facultar a modifi cação de 

cláusulas contratuais ou a declaração de sua nulidade.

Ademais, afi rma que o pedido é juridicamente impossível na medida em que o 

Judiciário pode decretar a anulação ou no máximo a revisão de cláusulas abusivas, 

mas não tem autorização para se sobrepor à inexistência de  manifestação de 

vontade das partes, impondo uma previsão que jamais foi pactuada por elas.

O tema objeto do presente recurso especial ainda não foi pacificado 

na Segunda Seção do STJ.

Há precedente da Terceira Turma em que se defi niu, por maioria de votos, pela 

manutenção da decisão que, sob o fundamento de reequilibrar a  relação de 

consumo, determinou a integração dos contratos celebrados por  empresa do 

comércio varejista com a previsão de multa de 2% sobre o valor do produto na 

hipótese de descumprimento do prazo de entrega ou de atraso na devolução dos 

valores pagos quando exercido o direito de arrependimento.
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[...]

Posteriormente, a mesma questão jurídica foi devolvida à apreciação da Quarta 

Turma que, por maioria de votos, decidiu com base em outros fundamentos de 

modo diverso, pelo afastamento da imposição judicial de  multa moratória em 

desfavor da empresa fornecedora da mercadoria.

A ementa do acórdão deste julgamento foi redigida nos seguintes termos:

[...]

Vale dizer que a controvérsia está presente em diversas demandas coletivas, 

pois o MP⁄SP ajuizou ações civis públicas em face de diversas  empresas do 

comércio a varejo, culminando em soluções judiciais divergentes.

Considerando a sensibilidade desta questão, ainda não apreciada em embargos 

de divergência pela Segunda Seção, a Terceira Turma decidiu remeter o recurso 

especial a este Colegiado, nos termos do art. 14, II, do RISTJ.

É fato que um dos objetivos do CDC é reequilibrar as relações de 

consumo,  reconhecendo a posição de hipossufi ciência do consumidor frente 

ao fornecedor, a qual pode se manifestar de diversas formas (neste sentido, veja-

se REsp 1.178.105⁄SP, Terceira Turma, DJe 25⁄04⁄2011). Para essa  finalidade, a 

legislação dispõe de um grande acervo de regras e medidas, inclusive dispondo 

sobre a nulidade de cláusulas contratuais livremente estabelecidas na aquisição 

de produtos ou serviços.

Percebe-se, assim, uma clara relativização da liberdade contratual no bojo das 

relações de consumo: aplica-se o milenar princípio  pacta sunt servanda  até o 

momento em que se detecta a presença de cláusula abusiva ao  consumidor 

(nesse sentido: AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, DJ 15⁄05⁄06; AgRg no REsp 

849.442⁄RS, Quarta Turma, DJ 04⁄06⁄2007; AgRg  no REsp 1245399⁄SC, Terceira 

Turma, DJe 04⁄03⁄2013).

No entanto, deve-se ter em mente que a relativização desse princípio 

não  significa sua extinção. Dessa maneira, enquanto não houver 

abusos,  fornecedores e consumidores dispõem de uma grande margem de 

liberdade para a celebração de diferentes formas de contrato.

Na presente hipótese, não se verifica abusividade das cláusulas 

contratuais  firmadas pela recorrente a ponto de exigir uma atuação estatal 

supletiva. Analisando as razões recursais em conjunto com o acórdão impugnado, 

a  intervenção estatal nos contratos a serem celebrados pela recorrente 

não encontra fundamento na legislação consumerista.

Apesar de as cláusulas abusivas constarem em rol aberto no CDC 

(REsp  1479039⁄MG, Segunda Turma, DJe 16⁄10⁄2015), a prática imputada 

à recorrente difi cilmente poderia ser subsumida a alguns dos incisos do art. 51 do 

CDC, tampouco de outros dispositivos da legislação em vigor. De igual modo, não 
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resta demonstrado, em nenhum momento, qual a abusividade da cláusula penal 

a exigir a sua inclusão obrigatória também para os atos da recorrente.

O vendedor do produto está obrigado a prestar seu serviço no tempo, lugar e 

forma contratados, e acaso incorra em mora deverá responder pelos respectivos 

prejuízos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado (arts. 394, 

395, do CC).

É importante frisar que a imposição de multa moratória para a hipótese 

de atraso no pagamento da compra é revertida, sobretudo, em favor da instituição 

financeira que dá suporte à compra dos produtos adquiridos a  prazo pelo 

consumidor, quando da cobrança da respectiva fatura.

Sob este ângulo, sequer há reciprocidade negocial a justificar a 

intervenção  judicial de maneira genérica nos contratos padronizados da 

recorrente.

Além disso, não se desconhece a tese firmada recentemente pela 

Segunda  Seção 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” (Tema 971, DJe 25⁄06⁄2019).

Todavia, não parece ser apropriado utilizar as razões de decidir do 

referido  julgamento em sede de recurso repetitivo para o correto deslinde 

da presente controvérsia, pois tratam de realidades muito distintas, com impactos 

diferenciados sobre o consumidor.

Como regra, bens de consumo duráveis, se comparados com bens 

imóveis,  possuem valores reduzidos, o que reduz na mesma proporção o 

impacto  negativo das cláusulas penais aplicadas sobre seu preço. Além disso, 

bens de consumo duráveis não contam com a essencialidade que os bens imóveis 

possuem para aqueles que os adquirem, sendo muitas vezes o projeto de toda 

uma vida.

De qualquer ângulo, percebe-se que é indevida a intervenção estatal para fazer 

constar cláusula penal genérica contra o fornecedor de produto em  contrato 

padrão de consumo, pois além de violar os princípios da livre  iniciativa e da 

autonomia da vontade, a própria legislação já prevê  mecanismos de punição 

daquele que incorre em mora.

6. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial apenas 

no  sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público estadual para 

ajuizar a presente ação civil pública, mantendo o acórdão quanto ao mais.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.576.651 - SE (2015⁄0038575-7) 

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Caixa Econômica Federal

Advogados: Leandro da Silva Soares e outro(s) - DF014499

Bruna de Oliveira Maciel e outro(s) - PE024189

Recorrido: Exponencial Servicos de Consultoria e Assessoria Ltda

Advogado: Joao Carlos Neto e outro(s) - SE002006

EMENTA 

Recurso especial. Programa de arrendamento residencial. 

Lei 10.188⁄2001. Natureza jurídica.

1. O arrendamento residencial não tem natureza jurídica de 

compra e venda, ou de promessa de compra e venda (Lei 10.188⁄2001, 

arts. 9º e 10), não se aplicando aos  arrendatários as disposições do 

art. 1.333 do Código Civil. Condômino é o proprietário da unidade 

e, a despeito do elastério do art. 1.334, § 2º, do Código Civil - 

para considerar como tal também o compromissário comprador e o 

cessionário - o conceito não pode abranger o arrendatário de imóvel 

cuja administração está regulada em lei específi ca.

2. Nos termos da Convenção e do Regimento Interno 

do Condomínio, com os quais os  arrendatários concordaram, 

enquanto o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)  detiver a 

propriedade de, no mínimo, dois terços das unidades autônomas, o 

Síndico, obrigatoriamente pessoa jurídica, será indicado e contratado 

pela Caixa Econômica Federal, representante daquele Fundo.

3. Recurso especial a que se nega provimento. 

ACÓRDÃO 

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Marco 
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Buzzi  (Presidente), Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Dr(a). Leandro da Silva Soares, pela parte Recorrida: Caixa  Econômica 

Federal

Brasília (DF), 09 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe: 25.6.2020

RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti:  Trata-se de recurso 

especial  interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão assim 

ementado:

Administrativo. Ação civil pública. Programa de  arrendamento residencial. 

Indicação da  administradora. Venda casada. Inocorrência. Nulidade.  Contrato. 

Ausência de vícios. Impossibilidade.

1. Pretensão do MPF⁄Apelante de que seja declarada a nulidade do “Contrato de 

Prestação de Serviços de Gestão de Contratos de Arrendamento e Administração 

de Imóveis Residenciais e Condomínios no âmbito do Programa de Arredamento 

Residencial - PAR”, fi rmado entre as rés, para gestão do “Condomínio Residencial 

Villa Vitória”, bem assim condenados a “permitir aos  arrendatários do 

condomínio o exercício de todos os direitos inerentes à condição de condômino, 

independentemente de qualquer anuência da CEF”, inclusive, com a substituição 

da Exponencial Serviços de Consultoria e Assessoria Ltda., caso queiram.

2. A CEF, na qualidade de executora do Programa de  Arrendamento 

Residencial - PAR, instituído pela Lei n° 10.188⁄01, cujo objetivo, nos termos do art. 

1° da Lei instituidora n° 10.188⁄2001, é o “atendimento da necessidade de moradia 

da  população de baixa renda, sob a forma de arrendamento  residencial com 

opção de compra dos imóveis.”

3. Cabe à CEF realizar os atos necessários ao atendimento ao  público alvo, 

à operacionalização da seleção, à contratação, à  cobrança e à substituição dos 

arrendatários e a administração dos imóveis e dos condomínios, de acordo com o 

previsto no art. 4° da Lei n° 10.188⁄2001.

4. Previsão, na Convenção de Condomínio, de que a opção de que  a 

administradora indicada e contratada pela CEF poderá  desempenhar a função 
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de síndico, enquanto o FAR detiver a propriedade de pelo menos 2⁄3 dos imóveis, 

consoante se infere dos arts. 17 e 31 (ICP, em apenso).

5. A possibilidade de a CEF escolher a empresa administradora, “a quem caberá 

a prestação dos serviços de administração dos imóveis residenciais e condomínios 

e a gestão de contratos de arrendamento fi rmados no âmbito do PAR, encontra-se 

legalmente amparada”, como bem anotado pelo MM. Juiz sentenciante. Ausência 

de confi guração de venda casada.

6. Apelação improvida. 

Em suas razões, a parte recorrente aponta violação aos artigos 458, II, 

e 535, II, do Código de Processo Civil de 1973; 4º e 6º da Lei n. 10.188⁄2001; 

39, I, do (Código de Defesa do Consumidor); e 1.417 e 1.418 do Código Civil 

de 2002.

Aduz que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o Colegiado 

local deixou de se manifestar acerca da natureza jurídica do contrato e 

dos  direitos de arrendador e arrendatário, à luz dos artigos 4º e 6º da Lei n. 

10.188⁄2001; 39, I, do Código de Defesa do Consumidor; e 1.417 do Código 

Civil de 2002.

Alega, ainda, que o contrato de arrendamento pelo Programa 

de  Arrendamento Residencial – PAR possui natureza real, de modo que a 

transferência da  posse e o poder de optar pela compra, com o simples 

pagamento do restante do preço estipulado, garantem ao locatário⁄arrendatário 

todos os direitos característicos do  proprietário, o que inclui a escolha do 

síndico⁄administrador do condomínio, mormente porque a Lei n. 10.188⁄2001 

não cria qualquer exceção em contrário.

Em contrarrazões, a Caixa Econômica Federal afi rma que o acórdão não é 

omisso e está fundamentado. Argumenta que a operação em exame rege-se por 

lei especial, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A Subprocuradoria-Geral do Ministério Público manifestou-se 

pelo provimento do recurso especial.  

VOTO 

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): O acórdão recorrido se 

manifestou de forma sufi ciente e motivada sobre o tema em discussão nos 

autos. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos 

os argumentos apontados pelas partes, a fi m de expressar o seu convencimento. 
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No caso  em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que 

está o magistrado  obrigado, encontra-se objetivamente fi xado nas razões do 

acórdão recorrido. Afasto, pois, a alegada violação dos arts. 458 e 535 do CPC.

Tal como ressaltado no acórdão recorrido, o Programa de 

Arrendamento Residencial instituído pela Lei 10.188⁄2001 defi ne o arrendatário 

como mero possuidor direto do imóvel, cuja propriedade é da arrendadora até o 

cumprimento integral do contrato e exercício da opção pela compra do imóvel.

E, em afi rmação que não pode ser revista em recurso especial sem que se 

proceda a nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 5⁄STJ), o 

acórdão  recorrido deixou claro constar da convenção de condomínio que a 

administradora contratada poderá desempenhar a função de síndico, enquanto 

o Fundo de  Arrendamento Residencial (FAR) detiver a propriedade de pelo 

menos dois terços dos imóveis.

Anoto que a convenção de condomínio está em harmonia com a regra 

do  art. 1.333 do Código Civil, segundo a qual “a convenção que institui o 

condomínio deverá ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das 

frações ideais (...)”.

O Programa, de nítido caráter social, está sujeito a normas especiais, entre 

elas a que confere à Caixa Econômica Federal a administração do FAR. O 

art. 4º  da referida lei estabelece caber à Caixa expedir os atos necessários 

à operacionalização do Programa, representar o arrendador ativa e passivamente, 

judicial  e extrajudicialmente, promover, em nome do mesmo, o registro dos 

imóveis adquiridos, entre outras atribuições.

Nesses termos, o FAR é o legítimo proprietário do imóvel e, 

enquanto  detiver mais de dois terços das unidades, cabe-lhe decidir sobre a 

administração do condomínio.

Acrescente-se que condômino é o proprietário da unidade e, a despeito 

do  elastério do art. 1.334, § 2º, do Código Civil - para considerar como tal 

também o  compromissário comprador e o cessionário - o conceito não pode 

abranger o  arrendatário de imóvel cuja administração está regulada em lei 

específi ca.

Ademais, o arrendamento residencial instituído pela Lei 10.188⁄2001 

não  tem natureza jurídica de compra e venda, ou de promessa de compra e 

venda. Confi ram-se, por oportuno, os artigos 9º e 10 da Lei 10.188⁄2001:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

506

Art. 9º. Na hipótese de inadimplemento no arrendamento, findo o  prazo 

da notifi cação ou interpelação, sem pagamento dos encargos  em atraso, fi ca 

configurado o esbulho possessório que autoriza o  arrendador a propor a 

competente ação de reintegração de posse.

Art.10. Aplica-se ao arrendamento residencial, no que couber, a  legislação 

pertinente ao arrendamento mercantil.

Nesse contexto, não se aplicam as disposições do art. 1.333 do Código Civil 

aos arrendatários de que trata a Lei 10.188⁄2001, os quais, por meio do contrato 

de  arrendamento residencial, adquiriram apenas a posse direta dos imóveis, 

pelo tempo estipulado contratualmente. Sendo a Caixa a proprietária fi duciária 

dos apartamentos,  somente ela pode alterar a convenção de condomínio 

regularmente instituída.

Além disso, no momento da assinatura dos contratos, os 

arrendatários concordaram que a administração do condomínio seria feita pela 

CEF, nos termos da Convenção e do Regimento Interno do Condomínio.

A referida lei também reza o seguinte:

Art. 2º Para a operacionalização do Programa instituído nesta Lei,  fi ca a CEF 

autorizada a criar um fundo financeiro com o fim  exclusivo de segregação 

patrimonial e contábil dos haveres  financeiros e imobiliários destinados ao 

Programa.

(...)

§ 2º O patrimônio do fundo a que se refere o caput será constituído pelos bens 

e direitos adquiridos pela CEF no âmbito do Programa instituído nesta Lei.

§ 3º Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo a que se refere o 

caput, em especial os bens imóveis mantidos sob a  propriedade fi duciária da 

CEF, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o patrimônio 

desta, observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições:

(...)

§ 8° Cabe à CEF a gestão do Fundo.

Ora, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial e 

de proprietária fi duciária dos imóveis, agiu com acerto a recorrida ao estabelecer, 

na  convenção de condomínio, que a contratação do síndico ficaria a seu 

encargo, pois  assegura a higidez do Programa, evitando o inadimplemento 

das obrigações  condominiais e a má conservação do imóvel. Dar liberdade 

de escolha dos  administradores do condomínio aos seus moradores antes 
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que eles exerçam a opção  de compra do imóvel poderá trazer consequências 

danosas irreversíveis à CEF, a quem compete representar o arrendador ativa e 

passivamente, judicial e extrajudicialmente (Lei 10.188, art. 4º, VI).

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

 

 RECURSO ESPECIAL N. 1.859.220 - MS (2018⁄0109408-2) 

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Armênio Martins da Conceição

Recorrente: Odília Julião Martins da Conceição

Recorrente: Sandra Maria Martins da Conceição

Recorrente: Sueli Maria Martins da Conceição Zoratte

Recorrente: Weimar Zoratte

Advogado: André Luiz Borges Netto  - MS005788

Advogados: Rachel de Paula Magrini Sanches e outro(s) - MS008673

Anderson Yukio Yamada  - MS016783

Recorrido: Olímpio Perondi

Recorrido: Ignez Mathilde Bianchi Perondi

Recorrido: Paulo Tadeu Haendchen

Advogados: Paulo Tadeu Haendchen (em causa própria) - MS002926B

Fábio Rocha e outro(s) - MS009987

Advogada: Ana Paula Tavares Simões  - MS010031

EMENTA 

Recurso especial - Autos de agravo de  instrumento na origem 

tirado de deliberação que  rejeitou a impugnação ao cumprimento 

provisório de sentença - Tribunal que deu provimento ao recurso para 

fi xar verba honorária dada a resistência do executado.

Insurgência do impugnante⁄executado.
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Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fi xados honorários 

advocatícios ante a rejeição de impugnação ao  cumprimento de 

sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015.

1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso 

repetitivo (REsp 1.134.186⁄RS, representativo de controvérsia na forma 

do art. 543-C, do CPC⁄1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença não enseja  a condenação em honorários 

advocatícios (Súmula nº 519 do STJ).

1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob 

a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, 

também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto 

a impugnação ao cumprimento de sentença  (seja ela defi nitiva ou 

provisória) não enseja o início de novo  procedimento, visto que 

atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual 

já admite, por força do art. 85, § 1º, do NCPC a fi xação de honorários 

advocatícios.

2. Recurso Especial provido. 

ACÓRDÃO 

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

acima indicadas, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça,  por  unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul 

Araújo, Maria Isabel Gallotti e  Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 02 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe: 23.6.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto por 

Armênio Martins da Conceição e outros, com fundamento no art. 105, inciso III, 
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alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em desafi o a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença (nº 0800327-

65.2016.8.12.0025) que tem por escopo a entrega de coisa certa, essa atinente à 

imissão na posse de 498 hectares de terra cujo domínio pertence aos exequentes.

Ao receber o pleito, o magistrado  a quo  determinou a intimação 

dos  executados para cumprirem a sentença, nos termos do artigo 513, § 2º, 

inciso I, do NCPC, tendo fi xado honorários advocatícios no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais).

Contra a referida deliberação os exequentes interpuseram agravo 

de instrumento (processo nº 1408701-96.2016.8.12.0000) aduzindo a violação 

ao artigo 85 do NCPC. O recurso foi provido e majorados os honorários para 

10% do valor atualizado da causa.

Apresentaram os executados, ora recorrentes, impugnação ao 

cumprimento  provisório de sentença, asseverando, em síntese, excesso 

relativamente a 45 hectares.

O ju ízo de  pr imeira  instância  ju lgou improcedente  a 

impugnação  reconhecendo expressamente que “o pedido formulado na petição 

inicial com a ordem judicial contida na sentença e no acórdão foram feitos com base 

em uma descrição ad corpus referente à área litigiosa, e não ad mensuram, pois não 

foi indicada uma delimitação exata de área a ser restituída”. Aduziu, ademais, que 

a deliberação “não  gera crédito de honorários advocatícios sucumbenciais à parte 

exequente”.

Adveio, então, agravo de instrumento contra a parte da decisão que 

entendeu  pelo não cabimento de honorários advocatícios em impugnação ao 

cumprimento de sentença.

O recurso foi provido pelo Tribunal Sul Matogrossense (fl s. 29-36), a fi m 

de “majorar os honorários fi xados em cumprimento de sentença para o montante de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado”, nos termos 

da seguinte ementa:

Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de  sentença 

– Improcedente – Arbitramento de honorários  advocatícios – Possibilidade – 

Possibilidade de majoração de honorários anteriormente fi xados – Necessidade 

– Recurso conhecido e provido.
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Em síntese, compreendeu a Corte local pela possibilidade de fixação 

de  honorários ante a rejeição da impugnação, “tendo em vista a resistência 

dos devedores  em cumprirem com a obrigação que lhes foi imposta, apresentando 

impugnação no que tange à área litigiosa objeto da ação reinvidicatória” (fl . 33).

Os executados⁄impugnantes opuseram aclaratórios (fls. 39-40) 

aduzindo omissão acerca da análise de entendimento sedimentado em recurso 

repetitivo no qual estabelecida a impossibilidade de fi xação de honorários pela 

rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, os quais foram rejeitados 

pelo acórdão de fl s. 57-61.

Nas razões do recurso especial (fls. 64-71) alegam os insurgentes 

violação aos artigos 1022, incisos I e II, parágrafo único, 489, § 1º, incisos IV e 

VI e 85, § 1º, todos do NCPC.

Sustentam, em síntese:  a)  negativa de prestação jurisdicional em razão 

do Tribunal a quo ter deixado de se manifestar acerca da alegada aplicabilidade 

da tese  firmada em recurso repetitivo (tema 408), bem ainda ausência de 

fundamentação para  a eventual superação do referido entendimento; 

e  b) descabimento da fi xação de verba  honorária em sede de impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Inadmitido o reclamo na origem, adveio o agravo visando destrancar 

a  insurgência, ao qual este signatário deu provimento para determinar a 

reautuação como recurso especial.

Pela decisão de fls. 320-323 concedeu-se,  em menor extensão, o 

efeito  suspensivo ao agravo em recurso especial, para o fim de suspender 

apenas  parcialmente o cumprimento provisório de sentença (Processo 

nº 0800327-65.2016.8.12.0025) em trâmite perante a Vara Única da Comarca 

de  Bandeirantes⁄MS, devendo ser decotado do montante apurado os valores 

fixados a título  de honorários advocatícios pelo Tribunal  a quo,  até final 

deliberação desta Corte Superior.

Foram rejeitados os aclaratórios opostos pela parte recorrida 

consoante deliberação de fl s. 364-366.

É o relatório. 
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VOTO 

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O reclamo merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de serem 

fi xados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento 

(provisório) de sentença, sob a égide do diploma processual civil de 2015.

1.  Preliminarmente, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, 

há efetiva omissão da Corte local na análise da temática afeta à aplicabilidade 

do  entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo por esta Corte 

Superior.

Nos termos do art. 1022, parágrafo único, incisos I e II do NCPC, considera-

se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese fi rmada em julgamento 

de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento, bem ainda incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, 

§ 1º do mesmo diploma legal. Esse dispositivo estabelece, especifi camente, 

nos  incisos IV e VI, que é considerada carente de fundamentação a decisão 

judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 

de, em tese, infi rmar a conclusão adotada pelo julgador e, também, aquela que 

deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou 

a superação do entendimento.

Na hipótese, nos aclaratórios opostos às fls. 39-40, os insurgentes 

aduziram  a incidência ao caso do entendimento fi rmado em sede de recurso 

repetitivo afeto ao tema 408, requerendo houvesse manifestação do Tribunal a 

quo acerca da questão.

No entanto, a Corte local asseverou no acórdão dos embargos de declaração 

terem fi cado “devidamente explicitados no acórdão recorrido os motivos pelos quais 

o agravo de instrumento então analisado merecia provimento, com a  necessária 

majoração dos honorários advocatícios anteriormente fi xados em  cumprimento de 

sentença, tendo em vista a rejeição da impugnação proposta pelos  embargantes” (fl . 

58), havendo portanto, mero inconformismo da parte com o  entendimento 

precursionado.

Como se vê, a Corte local foi inegavelmente omissa acerca do 

quanto  deduzido pelos recorrentes a denotar a efetiva ocorrência de negativa 

de prestação  jurisdicional. Apesar disso, em razão do disposto no artigo 1025 

do NCPC, evidenciada a omissão no julgado, afi gura-se desnecessário o retorno 
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dos autos para o saneamento do vício, podendo esta Corte Superior prosseguir 

no julgamento do feito quando constatar o prequestionamento fi cto.

Assim, consoante estabelecido na legislação de regência, “consideram-

se  incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fi ns 

de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos 

ou  rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, 

contradição ou obscuridade”, motivo pelo qual passa-se ao exame do mérito da 

controvérsia, essa, como cediço, atinente à sustentada impossibilidade de fi xação 

de verba honorária pela rejeição de impugnação ao cumprimento provisório de 

sentença.

2.  O Tribunal  a quo,  ao dar provimento ao agravo de instrumento 

manejado pelo exequente asseverou serem cabíveis os honorários advocatícios 

ante a rejeição de  impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tendo 

em vista a resistência dos  devedores em cumprir a obrigação que lhes foi 

imposta.

Referido entendimento contrasta com a jurisprudência desta Corte 

firmada  na vigência do CPC⁄1973, no qual estabelecido que a rejeição da 

impugnação ao  cumprimento de sentença não enseja a condenação em 

honorários advocatícios, nos  termos da Súmula nº 519 do STJ e do REsp 

1.134.186⁄RS, representativo de  controvérsia na forma do art. 543-C, do 

CPC⁄1973 (tema 408).

Em que pese tal entendimento tenha sido estabelecido sob a égide 

do diploma processual civil revogado, vislumbra-se plausível a sua manutenção 

também  para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a 

impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela defi nitiva ou provisória) não 

enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do 

cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1º, do 

NCPC a fi xação de honorários advocatícios.

O artigo 85 do Código de Processo Civil é taxativo ao trazer em seu texto 

os casos de cabimento, in verbis:

“Art. 85 (...)

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 

sentença, provisório ou defi nitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos 

interpostos, cumulativamente.”
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Nesses termos, caberá a sua fi xação nas hipóteses do § 1º do art. 85, 

salvo quando o cumprimento se der contra a Fazenda Pública para expedição de 

precatório e não tenha sido impugnada, oportunidade na qual incide o disposto 

no § 7º do art. 85.

Assim, tomando como base o disposto na legislação de regência, a 

partir do  momento que transcorre o prazo para o cumprimento voluntário 

da obrigação, torna-se  necessário o requerimento para a execução forçada, 

oportunidade na qual ocorre a imposição de novos honorários para remuneração 

do advogado constituído.

Nessa ordem, consoante entendimento pacífico no âmbito do STJ, 

“são  devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou 

não impugnação,  depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que 

se inicia após a intimação do advogado da parte executada” (Súmula 517, Corte 

Especial, julgado em 26⁄02⁄2015, DJe 02⁄03⁄2015).

Conforme os procedimentos estabelecidos, ao ser informado 

do descumprimento da decisão judicial, o juízo intimará o réu para que cumpra 

a decisão no prazo de 15 dias.

Decorrido este prazo sem que a obrigação seja cumprida, inicia-

se, automaticamente, novo prazo de 15 dias, esse contabilizado em dobro nas 

hipóteses de existência de mais de um executado, cada qual representado por 

advogados distintos e de escritórios de advocacia distintos. (art. 525, § 3º), para 

que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença.

A impugnação ao cumprimento de sentença é uma defesa típica e  incidental 

ao procedimento, de modo que não constitui uma ação autônoma. Está  prevista no 

NCPC, Capítulo III, do Título II, no artigo 525.

Apesar da impugnação ao cumprimento de sentença guardar 

certa  similaridade com os embargos à execução por também serem utilizados 

para impugnar  uma execução forçada, esses últimos somente são cabíveis 

em execuções  autônomas.  Os embargos à execução, também chamados de 

embargos do  executado, estão previstos no Título III, nos arts. 914 a 920 do Novo 

Código de  Processo Civil. Trata-se, essencialmente, de uma forma de defesa que 

pode ser  utilizada por quem sofre um procedimento executório. Contudo, apesar de 

ter conteúdo e natureza jurídica de defesa, constitui uma ação autônoma que deve ser 

ajuizada pelo executado.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

514

Dada a distinção de forma, conteúdo e procedimentos afetos à 

impugnação  ao cumprimento de sentença e aos embargos à execução, não 

se afi gura possível  aplicar as regras legais e entendimentos jurisprudenciais 

fi rmados indistintamente, pois  cada uma das espécies possui particularidades 

que lhe são muito próprias.

Pois bem, nos termos da legislação de regência (art. 203 do NCPC), 

os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias 

e despachos, tendo o legislador expressamente estabelecido no que consiste cada 

um desses comandos. Confi ra-se, por oportuno, o teor do referido dispositivo 

legal:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, 

decisões interlocutórias e despachos.

 § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos  especiais, 

sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 

485 e 487, põe fi m à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue 

a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de 

natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no 

processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista  obrigatória, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício  pelo servidor e 

revistos pelo juiz quando necessário.

Voltando a atenção aos ditames da impugnação ao cumprimento 

de sentença, defesa que – como visto – se dá incidentalmente, caso a impugnação 

seja rejeitada, a decisão proferida tem natureza interlocutória, nos exatos termos 

do artigo  203, § 2º do NCPC, contra a qual cabe o recurso de agravo de 

instrumento, afi nal, não pôs fi m à fase executiva.

Desse modo, pelo fato de o pronunciamento do juiz, nas rejeições 

das  impugnações ao cumprimento de sentença, não ser materializado por 

sentença, e sim por meio de decisão interlocutória, tem-se inexistente qualquer 

fato gerador para o arbitramento da verba honorária.

Como é cediço, não incide honorár ios advocatícios em 

deliberações interlocutórias, tanto em razão de não possuir amparo legal, como 

em virtude de serem considerados meros incidentes processuais.
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Daí se extrai a base jurídica para o entendimento firmado por esta 

Corte Superior em sede de recurso repetitivo.

Confi ra-se a ementa do julgado:

Recurso especial repetitivo. Direito processual civil. Cumprimento de sentença. 

Impugnação. Honorários advocatícios.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios 

em fase de cumprimento de sentença, haja ou não  impugnação, depois de 

escoado o prazo para pagamento voluntário a  que alude o art. 475-J do CPC, 

que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a 

aposição do “cumpra-se” (REsp. n.º 940.274⁄MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da  impugnação ao 

cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão 

arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do 

CPC.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1134186⁄RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 

01⁄08⁄2011, DJe 21⁄10⁄2011) - grifo nosso

A Corte Especial do STJ, na sessão de 26⁄02⁄2015, aprovou o enunciado 

de  Súmula 519, segundo o qual “na hipótese de rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

No entanto, quando o juiz acolher a impugnação ao cumprimento 

de  sentença,  extinguindo a execução, a decisão é fi nalística. Assim sendo,  é 

considerada  uma sentença, que pode ser reanalisada por meio de recurso de 

apelação. Nessa  deliberação há de ser fi xada verba honorária ao advogado da 

parte impugnante, haja  vista ter sido integralmente sucumbente o exequente 

e não subsistir a esse qualquer  quantia fi xada no início do cumprimento de 

sentença.

Salienta-se que será imprescindível a esta Corte Superior, 

oportunamente, diante da ausência de regramento normativo específi co, discutir 

se o entendimento fi rmado no recurso repetitivo para a hipótese de acolhimento 

parcial da impugnação ao  cumprimento de sentença, com a fi xação de verba 
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honorária por equidade, com amparo  no artigo 20, § 4º do CPC⁄73, possui 

eventual aplicação aos processos regidos pela  legislação processual de 2015, 

notadamente em razão do disposto no artigo 85, § 8º, do  NCPC limitar a 

fi xação dos honorários por equidade às “causas em que for inestimável  ou 

irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito 

baixo”.  Essa discussão não é de ser realizada no âmbito do presente feito 

dada a roupagem fática estabelecida pelas instâncias precedentes ao caso, haja 

vista ter sido rejeitada a  impugnação ao cumprimento de sentença, com a 

fi xação⁄majoração da verba honorária.

No caso ora em foco, tem-se a rejeição de impugnação 

com fi xação⁄majoração dos honorários que já haviam sido estipulados quando 

do  recebimento da petição de cumprimento de sentença, o que não encontra 

amparo na  legislação de regência (art. 85, § 2º do NCPC), tampouco no 

entendimento inclusive  sumulado por esta Corte Superior, segundo o qual 

“na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são 

cabíveis honorários advocatícios”.

Certamente, a oposição de defesa pelo executado não pode gerar 

uma situação pior do que se apenas tivesse deixado transcorrer in albis o prazo 

para a impugnação.

Por fi m, não há falar, inclusive, em eventual possibilidade de majoração 

de verba honorária recursal, pois somente tem espaço o disposto no artigo 85, 

§ 11 do  NCPC, quando o Tribunal, ao julgar recurso, acresce os honorários 

fi xados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal,  hipótese inaplicável ao caso ora em comento haja vista que sequer 

eram cabíveis os  honorários na deliberação que rejeitara a impugnação ao 

cumprimento de sentença.

3.  Do exposto, dou provimento ao recurso especial para excluir a 

verba  honorária fixada pelo Tribunal de origem, mantendo incólume a 

deliberação do magistrado a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de 

sentença sem a fi xação de honorários advocatícios.

É como voto.
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 RECURSO ESPECIAL N. 1.862.925 - SC (2020⁄0042300-2)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: M P P

Advogados: Joaquim Cercal Neto  - SC004088

Jonas Schatz  - SC016150

Ronivon Nascimento Batista  - SC020266

Rodrigo Correa Bezerra da Costa  - SC039455

Recorrido: P K da S

Advogados: Jeferson L Olsen  - SC012831

Michele Carolina Venera  - SC026690

Adriana Aparecida Cavejon Correa  - SC048917

EMENTA 

Recurso especial - Cumprimento de sentença  que decretou 

o divórcio do casal com partilha de bens - Decisão interlocutória que 

reputou impenhorável o imóvel pertence à ex-cônjuge virago, por se 

tratar de bem de família - Tribunal  a quo  que autorizou a penhora 

em razão da  ex-consorte ter se obrigado a indenizar o  exequente 

pela parte que lhe cabia na meação,  tendo inserido a hipótese na 

exceção estabelecida no inciso II do artigo 3º da Lei Nº 8.009⁄90.

Irresignação da executada.

1.  É inviável a análise de ofensa a dispositivo constitucional 

em recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema 

Corte.

2. A execução objetiva seja quitada a dívida civil consistente 

no  pagamento pela ora insurgente⁄devedora, do montante atinente 

a 50% (cinquenta por cento) das parcelas do fi nanciamento habitacional 

sobre as quais foi reconhecida a participação⁄contribuição do exequente.

2.1  O Tribunal  a quo  permitiu a penhora de parte do imóvel, 

por dívida civil decorrente da meação de bens partilhados no divórcio do 

casal, aplicando ao caso a exceção prevista no art. 3°, inciso II, da Lei 
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nº 8.009⁄90. No entanto, o exequente⁄cônjuge varão não  é o agente 

fi nanceiro que concedeu o mútuo para a aquisição do imóvel ou tem 

qualquer equiparação à instituição fi nanciadora. Ademais, a partilha 

dos bens do casal não compreendeu o imóvel  em si, tampouco a 

execução é fundada em dívida oriunda do próprio bem.

2.2 Há violação pelo acórdão local aos ditames da Lei nº 8.009⁄90, 

dada a interpretação elastecida ao texto legal, por  considerar que o 

crédito do exequente, embora não seja decorrente de fi nanciamento 

do imóvel ou sua construção, mas oriundo de dívida civil estabelecida 

quando da meação de bens  em ação de divórcio, se enquadraria na 

exceção prevista no inciso II, do art. 3º da Lei nº 8.009⁄90.

2.3 O escopo da Lei nº 8.009⁄90 não é proteger o devedor contra 

suas dívidas, mas visa à proteção da entidade familiar no  seu 

conceito mais amplo, motivo pelo qual as hipóteses de  exceção à 

impenhorabilidade do bem de família, em virtude do  seu caráter 

excepcional, devem ser interpretados restritivamente. Precedentes.

2.4 Inviável, também, a penhora de fração do imóvel indivisível sob 

pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº  8.009⁄90. 

Precedentes.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido. 

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,   

por  unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe 

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

Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe: 23.6.2020 
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto por 

M. P. P., com amparo no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição 

Federal, em desafi o a acórdão proferido em agravo de instrumento pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de divórcio com partilha 

de bens do casal manejada pelo ora recorrido P. K. da S., no qual executa os 

direitos de meação lá estabelecidos, tendo pleiteado a penhora do único imóvel 

pertencente à recorrente onde essa reside com o fi lho.

O juízo da 1ª Vara da Família da Comarca de Joinville na decisão de 

fl s. 8-9  acolheu a tese de impenhorabilidade do bem de família formulado 

pela executada e  determinou a liberação do imóvel (Apartamento de nº 105, 

localizado no Bloco A, do Condomínio Conjunto Habitacional Nereu Ramos, 

sito à Rua das Cegonhas, 323, Bairro  Iririú em Joinville - SC, Matrícula nº 

146.621 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Joinville).

Contra referida deliberação o exequente interpôs agravo de instrumento, 

que restou provido pelo Tribunal Catarinense, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Ação execução. Decisão  interlocutória que decretou 

a impenhorabilidade de  imóvel por se tratar de bem de família. Recurso 

do  exequente. Bem de família cuja integralidade pertence à  ex-cônjuge virago, 

que se comprometeu a indenizar o  ex-consorte pela parte que lhe cabia na 

meação.  Aplicabilidade da exceção prevista no inciso II do art. 3° da  Lei n. 

8.009⁄1990. Possibilidade de penhora do imóvel,  contudo, limitada ao valor da 

indenização devida ao ex- cônjuge varão pelo bem.

“Tendo o cônjuge varão se obrigado, na partilha de bens, a pagar o montante 

executado pela cônjuge virago, a fi m de permanecer com o  imóvel amealhado 

pelo casal, aplica-se ao caso a exceção prevista no  art. 3°, II, da Lei n. 8.009⁄90, 

permitindo sua constrição (Ap. Civ. n.  2005.011356-0, de Papanduva, rel. Des. 

Wilson Augusto do Nascimento,  j.7.10.2005)” (TJSC, Agravo de Instrumento 

n. 4010775-07.2016.8.24.0000, de Xanxerê, rel. Des. Sebastião César Evangelista, 

Segunda Câmara de Direito Civil, j. 19-10-2017).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Opostos aclaratórios (fls. 729-746), foram rejeitados pelo acórdão de 

fl s. 749-754, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1026, § 

2º do NCPC).
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Nas razões do recurso especial (fl s. 756-810), alega a insurgente violação aos 

artigos 1° e 5º da Lei 8.009⁄1990; 1°, inciso III, 5°, caput e inciso XXII, 6° caput e 

226,  todos da Constituição Federal e 11 e 1021, § 4° do Código de Processo 

Civil.

Aduz, ainda existir dissenso pretoriano ao entendimento jurisprudencial referente ao 

art. 3° do inciso VI da Lei 8.009⁄90.

Sustenta, em síntese:

a)  a penhora do imóvel considerado bem de família, por dívida civil, 

oriunda de meação decorrente de divórcio, mesmo que limitada a 50% (cinquenta 

por cento) do seu valor, viola a proteção conferida pela Lei nº 8.009⁄1990;

b) o recorrido não se investe na qualidade de titular do crédito destinado 

ao fi nanciamento do imóvel, não obstante o reconhecimento da sua contribuição 

no pagamento de algumas parcelas;

c) o imóvel já pertencia à insurgente antes da convivência em comum;

d)  é inaplicável a exceção do “art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009⁄90, pois 

o  recorrido não é o agente financeiro que financiou o imóvel, ou mesmo, 

tem qualquer  equiparação a instituição fi nanceira ou equivalência a fomentar 

a compra do bem,  devendo as exceções legais à impenhorabilidade serem 

interpretadas restritivamente;

e) o bem penhorado é o único imóvel de sua propriedade no qual reside 

com o fi lho e, nos termos do entendimento do STJ, “o imóvel indivisível protegido 

pela  impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, e não 

somente na fração ideal do cônjuge meeiro que lá reside, sob pena de tornar inócuo o 

abrigo legal”;

f )  necessidade de afastamento da multa aplicada com supedâneo no 

artigo  1021, § 4º do NCPC dada a ausência de fundamentação do acórdão 

acerca da manifesta inadmissibilidade do recurso.

Contrarrazões às fl s. 834-839.

Admitido o reclamo na origem subiram os autos ao exame desta 

Corte Superior.

Na petição de fls. 852-896, a recorrente manejou tutela provisória, 

com pedido liminar, objetivando conferir efeito suspensivo ao recurso especial 

admitido e pendente de análise por esta Corte Superior.
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Pela decisão de fl s. 899-904, deferiu-se o efeito suspensivo ao reclamo até 

o  seu defi nitivo julgamento, a fi m de suspender no âmbito do cumprimento 

de sentença  dos créditos decorrentes da meação estabelecida na sentença de 

divórcio do casal  (processo nº 0048124-08.2010.8.24.0038⁄01), quaisquer atos 

expropriatórios relativamente ao Apartamento de nº 105, localizado no Bloco 

A, do Condomínio  Conjunto Habitacional Nereu Ramos, sito à Rua das 

Cegonhas, 323, Bairro Iririú em  Joinville - SC, Matrícula nº 146.621 do 1º 

Cartório de Registro de Imóveis de Joinville.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal que explicitou 

os motivos pelos quais deixava de apresentar parecer no caso (fl s. 909-912).

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O recurso merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia em aferir se é aplicável ao caso a exceção prevista no 

art. 3°, II, da Lei nº 8.009⁄90 com a consequente constrição de imóvel que serve 

de residência, por dívida oriunda da partilha de bens do casal relativamente ao 

bem fi nanciado, no qual foi reconhecida a participação⁄contribuição do cônjuge 

exequente no adimplemento das parcelas do fi nanciamento.

1. De início, não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação 

de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob 

pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal 

Federal, consoante art. 102, inciso III, da Constituição da República.

Nesse sentido:

(...) 5. As alegações da parte agravante quanto à aplicação de  dispositivos 

constitucionais não podem ser analisadas nesta instância especial, sob pena de 

usurpação da competência recursal do STF.

6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1762540⁄RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia  Filho, Primeira 

Turma, julgado em 30⁄03⁄2020, DJe 01⁄04⁄2020)

(...) 1. É inviável a análise de ofensa a dispositivo constitucional em  recurso 

especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. (...)
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(AgInt no REsp 1421473⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, 

julgado em 30⁄03⁄2020, DJe 01⁄04⁄2020)

2.  Depreende-se dos autos que a sentença conjunta julgou a 

ação declaratória de divórcio litigioso, a ação de separação de corpos e a ação 

de  arrolamento de bens (processos nºs 038.10.048124-5, 038.10.040872-6 

e 038.10.042969-3) e, além da decretação do divórcio do casal com a extinção 

do vínculo  matrimonial, determinou a partilha dos bens da seguinte forma: 

“50% (cinquenta por cento) das parcelas pagas, no período 2.09.2005 até 12.08.2010, 

referente ao imóvel descrito na inicial e ao automóvel celta, placa MEE 7326, todas 

devidamente corrigidas e atualizadas”, conforme excerto do acórdão recorrido.

A ora insurgente, não obstante tenha manifestado o desejo de permanecer na 

posse dos bens do casal, não cumpriu voluntariamente a obrigação de repassar 

ao ex-marido os valores a que esse faz jus atinentes à metade do automóvel e a 

50% das parcelas pagas do imóvel, no período compreendido entre 2.09.2005 

a 12.08.2010, motivo pelo qual o ora recorrido deu início ao cumprimento da 

sentença.

A executada, intimada para realizar o pagamento da quantia, quedou-

se inerte, dando ensejo à penhora do imóvel.

A constrição foi afastada pelo magistrado  a quo, nos termos da decisão 

de fl s 8-9, em razão de considerar o bem de família e, portanto, impenhorável.

Confi ra-se o seguinte trecho do julgado:

A executada aduz que o bem penhorado (fl . 369), é o único imóvel de  sua 

propriedade, em que reside, juntamente com seu fi lho, tratando assim, de bem de 

família, para comprovar a veracidade dos fatos alegados, juntou documentos às 

fl s. 374-381. Diante do alegado, vê-se que total razão assiste a executada, uma vez 

que os documentos juntados comprovam ser o imóvel bem de família.

Assim, conforme se extrai do art. 1° da Lei 8.009⁄90, o imóvel residencial próprio 

da entidade familiar é impenhorável, ainda, a presente execução não se enquadra 

em nenhuma das exceções dispostas no art. 3° da mesma lei.

Diante disso, resta confi gurada a impenhorabilidade do imóvel (fl . 369),  por 

tratar de bem de família.

O Tribunal de origem, de sua vez, ao dar provimento ao agravo 

de instrumento inseriu a presente hipótese na exceção estabelecida no inciso II 

do artigo 3º da Lei nº 8.009⁄90.
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Segue excerto do acórdão:

A Lei n. 8.009⁄1990 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de 

família,  entendido aquele como imóvel residencial próprio do casal, ou 

da  entidade familiar, incluindo-se nesse conceito as construções,  plantações, 

benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos,  inclusive de uso 

profi ssional, ou móveis que o guarneçam (art. 1°, caput e parágrafo único).

O cunho social da legislação, contudo, não pode servir de mote a  autorizar 

conduta desleal daqueles que buscam frustrar legítimas  pretensões de seus 

credores, em quaisquer das hipóteses lançadas no  art. 3° da referida lei, o qual 

estabelece:

Art. 3° A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo 

de  execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra 

natureza, salvo se movido:

I - (Revogado pela Lei Complementar n° 150, de 2015)

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento  destinado à 

construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos  créditos e acréscimos 

constituídos em função do respectivo contrato;

III - pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o 

bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou 

conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas 

e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como 

garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução 

de  sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização 

ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato 

de locação; e

VIII - para cobrança de crédito constituído pela Procuradoria-

Geral  Federal em decorrência de benefício previdenciário ou 

assistencial  recebido indevidamente por dolo, fraude ou coação, inclusive 

por terceiro que sabia ou deveria saber da origem ilícita dos recursos.

Nesse sentido, leciona Maria Berenice Dias que não só o fi nanciamento para 

construção ou aquisição do imóvel, propriamente dito, mas todas “as dívidas 

sobre o bem não o liberam da penhora” (Manual de direito das famílias.10. ed. - 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
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(...)

Compulsando a sentença da Ação Declaratória de Divórcio Litigioso, da Ação 

de Separação de Corpos e da Ação de Arrolamento de Bens ns. 038.10.048124-

5, 038.10.040872-6 e 038.10.042969-3 (pp. 131-137),  exsurge da sua parte 

dispositiva o seguinte:

Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido principal para:

(a) Decretar o divórcio do casal, declarando extinto o vínculo matrimonial, 

com fulcro no art. 226, § 6° da Constituição Federal;

(b) Estabelecer a partilha dos bens da seguinte forma: 50% (cinquenta por 

cento) das parcelas pagas, no período 2.09.2005 até 12.08.2010,  referente 

ao imóvel descrito na inicial e ao automóvel celta, placa MEE 7326, todas 

devidamente corrigidas e atualizadas.

Tendo em vista que nos autos ambos foram vencidos e 

vencedores,  aplicável o disposto no art. 21 do Código de Processo Civil, 

devendo cada um arcar com os honorários advocatícios de seus patronos.

Custas pro rata, ficando a parte ré dispensada do pagamento eis 

que  concedo os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerimento 

de fl . 75

Verifi ca-se que, com efeito, os valores executados pelo Agravado decorrem de 

indenização pela sua parte na meação dos bens do casal, a qual resulta do desejo 

da Agravada de permanecer com eles.

Assim, não pode ela valer-se da proteção conferida ao bem de família  para 

frustrar a legítima pretensão do ex-marido em receber a sua parte na meação.

Por outro lado, o art. 3°, II, in fi ne, determina que a referida penhora pode se dar 

apenas “no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo 

contrato”, que, no caso sob exame, se traduziria em  limitar a possibilidade de 

penhora apenas aos valores que o meeiro contribuiu, ou seja, metade das parcelas 

pagas até 12-08-2010, sendo este o limite de referência para a penhora do bem. 

(grifo no original)

O seguinte trecho da ementa do julgado estanca qualquer dúvida acerca 

da questão: 

Tendo o cônjuge varão se obrigado, na partilha de bens, a pagar o montante 

executado pela cônjuge virago, a fi m de permanecer com o  imóvel amealhado 

pelo casal, aplica-se ao caso a exceção prevista no  art. 3°, II, da Lei n. 8.009⁄90, 

permitindo sua constrição.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 481-529, Abril/Junho 2020 525

Segundo o entendimento perfilhado pela Corte local, as parcelas 

do  fi nanciamento sobre as quais o recorrido⁄exequente teria contribuído na 

aquisição do imóvel se equiparam ao crédito de instituição fi nanceira que cedeu 

a importância em mútuo, motivo pelo qual proveu parcialmente o recurso de 

agravo de instrumento para determinar a penhora do imóvel até o limite de 50% 

(cinquenta por cento) do seu valor.

Como se vê, a deliberação da instância precedente está a permitir a 

penhora de parte do imóvel, por dívida civil da recorrente para com o recorrido, 

decorrente da  meação de bens partilhados no divórcio do casal, em inegável 

interpretação extensiva  das exceções legais à impenhorabilidade do bem de 

família e, portanto, em inequívoca violação aos artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009⁄90, 

assim redigidos:

Art. 1°  O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade  familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de  dívida civil, comercial, fi scal, 

previdenciária ou de outra natureza,  contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou 

filhos que sejam seus  proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas 

nesta lei.

Art. 5° Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-

se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou  pela entidade familiar para 

moradia permanente. (grifos nossos)

Ressalte-se, por oportuno, que o recurso especial foi admitido na 

origem em  virtude do juízo de admissibilidade estabelecer que as exceções à 

impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, 

ou seja, a interpretação dada à lei que trata do bem de família, por visar assegurar 

a proteção da entidade familiar, e não do devedor, deve ser feita restritivamente 

à hipótese contida na norma.

Referida assertiva se coaduna ao entendimento pacífico desta 

Corte Superior.

Nesse sentido:

Recurso especial. Contrato de permuta de imóveis entre as partes.

(...)

4.3.  Com efeito, por se tratar de norma de exceção à ampla  proteção legal 

conferida ao bem de família, a sua interpretação  deve se dar de maneira restritiva, 

não podendo, na linha do que  decidido pelas instâncias ordinárias, ser ampliada a 

ponto de alcançar outras situações não previstas pelo legislador.
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5. Recurso especial provido.

(REsp 1332071⁄SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,  Terceira Turma, julgado 

em 18⁄02⁄2020, DJe 20⁄02⁄2020) - grifo nosso

Agravo interno no recurso especial. Ação de rescisão de  contrato cumulada 

com pedido de perdas e danos. Cumprimento de sentença. (...)

1.  O escopo da Lei 8.009⁄90 não é proteger o devedor contra suas  dívidas, mas 

visa à proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo, motivo pelo qual 

as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, em virtude do seu 

caráter  excepcional, devem receber interpretação restritiva.  (...) 5. Agravo  interno 

não provido.

(AgInt no REsp 1357413⁄SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

18⁄10⁄2018, DJe 25⁄10⁄2018) - grifo nosso

O Tribunal Catarinense, ao aplicar ao presente caso a exceção prevista 

no art. 3°, inciso II, da Lei nº 8.009⁄90, afronta de maneira direta os dispositivos 

constantes do referido regramento, haja vista que o exequente⁄cônjuge varão não 

é o agente fi nanceiro que concedeu o mútuo para a aquisição do imóvel ou tem 

qualquer  equiparação⁄equivalência à instituição fi nanciadora que proporciona 

a compra do imóvel  mediante o pagamento parcelado do financiamento 

habitacional.

A violação ao texto legal é agravada porque a partilha dos bens do casal 

não  compreendeu o imóvel em si - o bem foi adquirido pela cônjuge virago, 

mediante mútuo,  antes da convivência em comum -, tampouco a execução é 

fundada em dívida oriunda do próprio bem imóvel.

Como já anteriormente referido, a execução objetiva seja quitada a dívida 

civil  consistente no pagamento pela ora insurgente⁄devedora, do montante 

atinente a 50%  (cinquenta por cento) das parcelas do fi nanciamento sobre as 

quais foi reconhecida a participação⁄contribuição do recorrido.

Houve, assim, inegável violação pelo acórdão local aos artigos da Lei 

nº 8.009⁄90, dada a interpretação elastecida ao texto da norma, por considerar 

que o crédito do exequente, embora não seja decorrente de fi nanciamento do 

imóvel ou sua construção, mas oriundo de dívida civil estabelecida quando da 

meação de bens em  ação de divórcio, se enquadraria na exceção prevista no 

inciso II, do art. 3º da Lei 8.009⁄90.

Ocorre que, tal preceito é para o agente financeiro ou creditício, 

que disponibilizou recursos fi nanceiros à aquisição do próprio imóvel, conforme 
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se depreende do texto da lei - “pelo titular do crédito decorrente do fi nanciamento 

destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos 

constituídos em função do respectivo contrato”.

Em que pese exista o dever legal e moral da ex-cônjuge de indenizar 

o recorrido pelos valores que esse verteu à aquisição dos bens (imóvel e veículo), 

a  impenhorabilidade do bem de família no caso ora em foco sobrepõe-se 

à satisfação dos  direitos do credor, dada a ausência de enquadramento nas 

situações previstas nos arts.  3° e 4° da Lei nº 8.009⁄1990, os quais devem ser 

interpretados restritivamente.

Não há falar, também, na admissão de penhora parcial do bem de 

família,  pois esta Corte Superior somente tem admitido, excepcionalmente, a 

penhora de parte  do imóvel quando for possível o seu desmembramento em 

unidades autônomas, sem  descaracterizá-lo, levando em consideração, com 

razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso.

Depreende-se dos autos que a fração de imóvel indivisível 

(apartamento)  pertencente à recorrente, protegida pela impenhorabilidade do 

bem de família não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção 

erigida pela Lei nº 8.009⁄90.

Confi ra-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

Tributário. Embargos de terceiro. Impenhorabilidade do bem de família. Bem 

indivisível. Impenhorabilidade da  totalidade do bem. Precedentes. Alegação de 

não  oponibilidade do bem de família em razão da natureza da  execução fi scal. 

Não correspondência com os fatos processuais. Litigância de má-fé. Confi guração. 

Aplicação de multa.

I - Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos nos autos de execução 

fi scal movida pela Fazenda do Município de São Paulo objetivando desconstituir 

penhora sobre fração de imóvel.

II - A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado,  protegida pela 

impenhorabilidade do bem de família, da mesma  forma como aquela parte 

pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, não pode ser penhorada 

sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei n. 8.009⁄1990. Precedentes: 

AgInt no AREsp n. 573.226⁄SP, Rel. Ministro Raul  Araújo, Quarta Turma, julgado em 

2⁄2⁄2017, DJe 10⁄2⁄2017; e REsp n. 1.227.366-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 

17⁄11⁄2014.

(...)

IV - Agravo interno improvido, com fi xação de multa.
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(AgInt no REsp 1776494⁄SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,  Segunda Turma, 

julgado em 21⁄02⁄2019, DJe 01⁄03⁄2019) - grifo nosso

Civil. Processual civil. Agravo interno no recurso  especial. Recurso 

manejado sob a égide do NCPC.  Embargos de terceiro. Bem de família. Imóvel 

indivisível.  Impenhorabilidade. Integralidade do bem. Precedentes.  Decisão 

mantida. Multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC.

Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(...)

2. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado,  protegida pela 

impenhorabilidade do bem de família, não pode ser  penhorada sob pena de 

desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº 8.009⁄90.

3. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel  quando for 

possível o seu desmembramento em unidades  autônomas, sem descaracterizá-lo, 

levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do 

caso. Situação não demonstrada no caso dos autos.

(...)

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa

(AgInt no REsp 1485839⁄RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 

em 19⁄08⁄2019, DJe 21⁄08⁄2019) - grifo nosso

Execução. Bem de família. impenhorabilidade.

Imóvel destinado à moradia da ex-mulher e da filha. -  É impenhorável 

o  apartamento que, no acordo de separação do casal, foi destinado  à moradia da 

ex-mulher e da fi lha menor. Recurso não conhecido. (REsp 112665⁄RJ, Rel. Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 07.04.1999, DJ 31.05.1999 p. 150) 

- grifo nosso

Desta forma, tendo em vista que a fi nalidade da Lei nº 8.009⁄90 não é a 

de proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, 

mas sim  abrigar a família, evitando a sua desarticulação, mesmo que a 

penhora viesse a ter recaído tão somente sobre a metade do bem do devedor a 

impenhorabilidade não poderia ser afastada do bem de família, em cujo imóvel 

indivisível reside sua ex-mulher e seu enteado.

3.   Em razão do provimento do rec lamo no tocante à 

inegável  impenhorabilidade do bem de família, fi ca afastada a multa aplicada 

pela Corte de origem em sede de embargos de declaração.
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4.  Do exposto, conheço em parte do recurso especial para, na 

parte  conhecida, dar-lhe provimento, a fi m de reformar o acórdão recorrido 

e restabelecer a  decisão de primeiro grau que considerou ser bem de família 

e consequentemente  impenhorável o Apartamento de nº 105, localizado no 

Bloco A, do Condomínio Conjunto  Habitacional Nereu Ramos, sito à Rua 

das Cegonhas, 323, Bairro Iririú em Joinville - SC, Matrícula nº 146.621 do 

1º Cartório de Registro de Imóveis de Joinville, dado o seu enquadramento na 

proteção legal conferida pela Lei nº 8.009⁄90, com o consequente afastamento 

da multa fi xada no acórdão de fl s. 749-754.

É como voto.





Terceira Seção





AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 169.033 - MG 

(2019⁄0317223-5) 

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Agravante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Agravado: Fernando Antonio Barbosa

Agravado: Carlos Henrique de Oliveira

Agravado: Th iago Mendes Pereira Genelhu

Agravado: Tulio Mendes Pereira Genelhu

Agravado: Rodrigo Lemos Bethonico

Agravado: Robson Vasconcelos Barros

Advogados: Rosane Lopes Santos  - MG162176

Gerlandia Ramalho Brito  - MG188983

Suscitante: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Suscitado: Juízo Federal da 1a Vara de Teófi lo Otoni - SJ⁄MG

Interes.: Ministério Público Federal

EMENTA

Agravo regimental em confl ito de competência.  Ação penal. 

Fraude em licitação municipal para  compra de material médico-

hospitalar. Desvio  de verbas do Sistema Único de Saúde – 

SUS.  Interesse da União. Fiscalização pelo Tribunal  de Contas da 

União. Súmula n. 208⁄STJ. Competência federal. Negado provimento.

1. Esta Corte Superior consolidou entendimento de que, por 

estarem  sujeitas à fi scalização dos órgãos de controle interno do 

Poder  Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da 

União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde –  inclusive 

na modalidade de transferência “fundo a fundo” –  ostentam interesse 

da  União em sua aplicação e destinação. Eventual desvio atrai 

a  competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos 

termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

Na mesma linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

ARE n. 1.015.386 AgR, Relator(a): Ministro Ricardo Lewandowski, 

Segunda Turma, julgado em 21⁄9⁄2018,  Processo Eletrônico DJe-
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206 Divulg 27⁄9⁄2018  Public 28⁄9⁄2018; ARE n. 1.136.510 AgR, 

Relator(a): Ministro  Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 

24⁄8⁄2018, Processo Eletrônico DJe-187 Divulg 5⁄9⁄2018 Public 6⁄9⁄2018; 

RE n. 986.386 AgR, Relator(a): Ministro Marco  Aurélio, Primeira 

Turma, julgado em 24⁄10⁄2017, Processo  Eletrônico DJe-018 Divulg 

31⁄1⁄2018 Public 1º⁄2⁄2018.

2. O Plenário do Tribunal de Contas da União, por 

meio da  Decisão-TCU n. 506⁄1997 – Plenário assentou que, no 

âmbito do  SUS, os recursos repassados pela União aos Estados e 

Municípios,  seja por intermédio de convênio, fundo a fundo ou 

por qualquer outro  instrumento legal, constituem verbas federais e, 

portanto, os serviços e ações de saúde decorrentes estão sujeitos à sua 

fi scalização.

3.  In casu, vários dos pagamentos indevidos efetuados pelo 

Município aos réus foram provenientes de transferências do SUS ou 

de convênios vinculados à saúde, o que evidencia o interesse da União 

na  fi scalização da destinação dada aos recursos por ela repassados, 

assim  como a competência fi scalizatória do Tribunal de Contas da 

União, em sede de controle externo.

4. Aplicável, assim, ao caso concreto,  mutatis mutandis, o 

Enunciado  n. 208, da Súmula do STJ que afi rma que “compete à 

Justiça Federal  processar e julgar Prefeito Municipal por desvio de 

verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal”.

5. Reconhecida a competência da Justiça Federal para o 

julgamento da ação penal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

indicadas,  acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, por unanimidade,  negar provimento ao agravo regimental, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.  Ministros Ribeiro Dantas, 

Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Laurita  Vaz, 

Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. 

Ministro Relator.
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Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Brasília (DF), 13 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe: 18.5.2020  

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Cuida-se de agravo 

regimental interposto pelo Ministério Público do Estado  de Minas Gerais 

contra decisão monocrática de minha lavra que declarou a competência do Juízo 

Federal da 1ª Vara de Teófi lo Otoni – SJ⁄MG, o Suscitado, para julgar ação 

penal (n.  0001134-31.2019.4.01.3816 – numeração da Justiça Federal; ou 

n. 0006765-02.2018.8.13.0686 – numeração da Justiça Estadual) na qual os réus 

Fernando Antônio Barbosa, servidor público municipal (então Secretário da Saúde 

da Prefeitura  Municipal de Teófi lo Otoni⁄MG), Carlos Henrique de Oliveira, 

vulgo ‘Carlão’,  servidor público municipal, Thiago Mendes Pereira Genelhu 

e Túlio Mendes  Pereira Genelhu, irmãos e sócios-proprietários das empresas 

Plena Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda. e Plena Drogaria, 

Rodrigo Lemos Bethonico, representante comercial, e Robson  Vasconcelos Barros, 

vulgo ‘Jovem Pan’, são acusados dos crimes previstos no art. 299, art. 317, § 1º, 

e art. 333 do CP, art. 90 da Lei n. 8.666⁄1993, art. 2º da Lei n.12.850⁄2013 e art. 

1º, incisos V e VII, da Lei n. 9.613⁄1998.

De acordo com a denúncia (oferecida pelo Ministério Público Estadual), 

os cinco primeiros réus (Fernando, Carlos, Th iago, Túlio e Rodrigo), em data e local 

não especifi cados, entre os anos de 2014 e 2015, dolosamente constituíram 

uma organização criminosa com o objetivo de frustrar o caráter competitivo de 

licitação pública, inserindo ou fazendo inserir declarações falsas em documento 

público (superfaturamento de notas fi scais) com o fi m de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Os réus superfaturaram os valores dos itens constantes nas notas fi scais 

de compras, pois as mercadorias compradas não eram totalmente entregues pelas 

empresas fornecedoras, faltando notas e em quantidade inferior ao devido. Em 

razão disso, os servidores  subordinados eram obrigados a assinar notas fi scais 

sem conferência da mercadoria. O Município de Teófi lo Otoni efetuou compras 

de materiais hospitalares e correlatos, no período, no valor de R$1.544.144,92.
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Além disso, Fernando e Carlos receberam, de acordo com a inicial,  em 

razão de suas funções de funcionários públicos municipais, vantagens indevidas 

(comissão de 15% sobre o valor das compras que o município realizasse com 

as empresas Plena  Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda. e 

Plena  Drogaria) de Th iago, Túlio e Rodrigo. Todos, em concurso de agentes, 

teriam  frustrado o caráter competitivo de licitação pública. Em meados de 

2017, Rodrigo e  Robson, na sede da Prefeitura Municipal de Ladainha⁄MG, 

ofereceram vantagem indevida ao prefeito Walid Nedir Oliveira (10% sobre o 

valor das compras), com o fi m de determinar a omissão de atos de ofício.

Entendi que a competência era federal, após examinar as notas de 

empenho do Município de Teófi lo Otoni acostadas aos autos, que demonstravam 

que várias das  compras de material médico-hospitalar suspeitas foram pagas 

com verbas oriundas de Transferências de Recursos do SUS e que indicavam 

o pagamento de material de consumo médico hospitalar com fonte de recursos 

“Transferências de convênios vinculados à saúde – Cód. Apl. 100.0000 – Geral 

Total”.

Com base na indicação da origem dos recursos em tais notas de 

empenho,  entendi que se evidenciava o interesse da União na fi scalização da 

destinação dada aos  recursos por ela repassados, assim como a competência 

fi scalizatória do Tribunal de Contas da União, em sede de controle externo.  

Inconformado, o Ministério Público estadual defende a inaplicabilidade 

do  disposto no enunciado n. 208 da Súmula do STJ ao caso concreto, ao 

argumento de que o aludido entendimento sumular foi norteado por situações 

fáticas diversas ao casuísmo, pois  envolviam verbas relacionadas a convênios 

celebrados com os Ministérios da Agricultura (CC n. 18.517⁄SP), da Ação Social 

(CC n. 14.061⁄RS), da Cultura (CC n. 15.703⁄RO) e com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE (CC n. 14.358⁄RS e 15.426⁄RS).

Salienta, ainda, que é possível inferir, da leitura do inteiro teor de 

cada um  dos Conflitos de competência que geraram o verbete sumular, 

“o entendimento uníssono no sentido de que o interesse da União, a justifi car o 

reconhecimento da competência da Justiça Federal, é aferido pelas circunstâncias 

do caso concreto que demonstrem, pelo  convênio  fi rmado entre os entes da 

federação, a expressa determinação de prestação de contas perante  o órgão 

federal” (e-STJ fl s. 5.231⁄5.232 – destaques do original).

Insiste, assim, em que “a competência da justiça federal não se afere 

pela natureza da verba repassada, mas sim em razão do órgão perante o qual 
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tal verba será sujeita  a prestação de contas, fi xado legalmente ou por acordo 

entre os entes federativos (convênios ou instrumentos congêneres)” (e-STJ fl s. 

5.238⁄5.239).

Alega que, ao entender pela competência da Justiça Federal, a 

decisão  agravada desconsiderou o verbete sumular n. 150⁄STJ que estabelece: 

“Compete à Justiça  Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifi que a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas 

públicas”. Isto se dá porque o Juízo Federal suscitado  já havia afi rmado não 

existir, no caso concreto, ofensa a interesse da União, não havendo mostras de 

convênio, repasse vinculado, utilização de numerário federal ou verba sujeita 

à  prestação de contas perante o TCU. Assim sendo, deveria prevalecer a 

manifestação do Juízo Federal de primeiro grau, no ponto.

Sustenta que, por se tratarem de valores sujeitos a transferência 

compulsória (§ 3º do art. 77 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 

n. 29⁄2000), independente da vontade do gestor federal, os recursos destinados 

às ações e serviços públicos de saúde repassados pelo Fundo Nacional de Saúde 

(FNS), uma vez incorporados aos Fundos  estaduais e municipais, passam a 

integrar o patrimônio do respectivo ente federativo e são  fi scalizados pelos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde nos termos do art. 77, § 3º, 

do ADCT, e art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.142⁄1990.

Aduz que “importa ressaltar que o Decreto Presidencial n. 1.651⁄1995, 

que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único 

de Saúde, ao  normatizar os repasses relacionados a transferências “fundo a 

fundo”, dispensa a prestação de contas a órgão federal em repasses do Fundo 

Nacional de Saúde para os fundos estaduais e  municipais de saúde, exigindo 

apenas relatório de gestão (art. 6º, I, “b”, e II, Decreto Presidencial n. 1.651⁄1995), 

sendo que a comprovação da aplicação é realizada junto ao Tribunal de Contas 

ao qual estiver vinculado o município” (e-SJ fl . 5.246).

Por conseguinte, no seu entender, incidiria, na hipótese em exame, 

o entendimento exarado na Súmula n. 209 do STJ, que estabelece: “Compete 

à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e 

incorporada ao patrimônio municipal.”

Pondera, também, que, “sob o viés consequencialista, destaca-se o 

impacto  negativo da decisão que obsta a conclusão da persecução penal  in 

iuditio, inoportunamente,  eis que se consubstancia na plena frustração da 
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expectativa punitiva estatal e refl ete no  aumento da força da impunidade” 

(e-STJ fl . 5.248).

Afirma, por fim, que “o presente recurso não se revela em confronto 

com  súmula ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois 

as teses versadas no apelo  raro do Ministério Público estão respaldadas em 

precedentes desse colendo STJ, circunstância  que, por si só, não permite ao 

Relator, monocraticamente, alijar as teses recursais” (e-STJ fl . 5.250).

Pede, assim, o provimento do regimental, para que seja reconhecida 

a competência estadual para o julgamento da ação penal.

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Em que pesem 

os bem construídos argumentos postos no agravo regimental,  tenho que 

não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão que reconheceu 

a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal, nos seguintes 

termos:

Conheço do  confl ito,  uma vez que os juízos que suscitam a  incompetência 

estão vinculados a Tribunais diversos, o que atrai a  competência originária do 

Superior Tribunal de Justiça, consoante o disposto no art. 105, inciso I, alínea “d”, 

da Constituição Federal.

Questiona-se, nos autos, se as verbas desviadas pelos réus  (acusados dos 

crimes previstos nos arts. 299, art. 317, § 1º, e art. 333 do CP, art. 90 da Lei 8.666⁄93, 

art. 2º da Lei 12.850⁄13 e art. 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613⁄98, em decorrência de 

fraudes na aquisição de material hospitalar e correlatos pelo Município de Teófi lo 

Otoni⁄MG entre os anos 2014⁄2015) abrangeriam recursos  provenientes do 

Sistema Único de Saúde – SUS e sujeitos a controle pelo Tribunal de Contas da 

União.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A  Justiça 

Federal é competente para o julgamento de crimes relativos  a desvio ou a 

apropriação de verba federal destinada à realização de serviços de competência 

privativa da União ou de competência comum da União e do ente benefi ciário, 

ou de verba cuja utilização se submeta à fi scalização por órgão federal” (STF, RE 

696.533  AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em  02⁄09⁄2016, 

DJe 26⁄09⁄2016).
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Seguindo essa linha de orientação, o STJ tem entendido que o julgamento de 

ações penais que versam sobre o desvio e a apropriação de verbas do SUS será 

da competência federal sempre que for possível constatar a sujeição dos recursos 

à prestação de  contas perante órgão federal, incidindo, em tais hipóteses, 

o enunciado n. 208 da Súmula⁄STJ que assim dispõe:

Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito  municipal por 

desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

Isso porque, como se sabe, as verbas do Sistema Único de Saúde –  SUS não 

se constituem exclusivamente de recursos oriundos da União, havendo também 

participação de impostos arrecadados pelos Estados, pelo DF e pelos Municípios, 

conforme preceitua o art. 198, §§ 1º e 2º, da CF:

§ 1º. O sistema único de saúde será fi nanciado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além  de outras fontes. (Parágrafo único 

renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios  aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde  recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais  calculados sobre: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

   I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo  exercício 

fi nanceiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze  por cento); (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

 II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 155 e dos  recursos de que tratam os 

arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e  inciso II, deduzidas as parcelas que 

forem transferidas aos  respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000) 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto 

da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000)

Isso não obstante, esta Corte vem entendendo que as verbas  repassadas 

pelo Sistema Único de Saúde a Estados, Municípios e  DF, seja na modalidade 

fundo a fundo ou convênio, sujeitam-se à fi scalização federal, ainda que tenham 

eles autonomia para  gerenciar a verba que lhes é repassada, pois a União tem 

interesse em fi scalizar a correta aplicação de tais recursos.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
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Penal. Agravos regimentais em confl ito de  competência. Ação penal. 

Crime de lavagem  e ocultação de bens e valores. Contrato  firmado 

entre pessoa jurídica e órgão  estadual. Recursos, em parte, 

provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS).  Incorporação da verba ao 

patrimônio  estadual. Irrelevância. Repasse sujeito ao  controle interno do 

poder executivo  federal e do Tribunal de Contas da União.  Interesse da 

União. Precedentes da Terceira Seção. Competência da justiça federal.

1. Por estarem sujeitas à fi scalização dos órgãos de controle  interno 

do Poder Executivo federal, bem como do Tribunal de  Contas da 

União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de  Saúde - inclusive na 

modalidade de transferência “fundo a fundo” - ostentam interesse da União 

em sua aplicação e  destinação. Eventual desvio atrai a competência da 

Justiça  Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV,  da 

Constituição Federal.

2. Agravos regimentais improvidos.

(AgRg no CC 129.386⁄RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 

julgado em 11⁄12⁄2013, DJe 19⁄12⁄2013)

Agravo regimental no confl ito de competência. Processo penal. Crimes 

de quadrilha, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva. Desvio de 

verbas provenientes do Sistema Único de Saúde - SUS. Controle do poder 

executivo federal e do Tribunal de Contas da União. Competência da justiça 

federal. Súmula 208⁄STJ.

1. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e  desta 

Corte de Justiça, compete à Justiça Federal processar e  julgar as 

causas relativas ao desvio de verbas do Sistema  Único de Saúde - SUS, 

independentemente de se tratar de repasse fundo a fundo ou de convênio, 

visto que tais recursos  estão sujeitos à fiscalização federal, atraindo a 

incidência do  disposto no art. 109, IV, da Carta Magna, e na Súmula 208 

do STJ.

2. O fato de os Estados e Municípios terem autonomia para  gerenciar 

a verba fi nanceira destinada ao SUS não elide a necessidade de prestação 

de contas perante o Tribunal de Contas da União, nem exclui o interesse da 

União na regularidade do repasse e da correta aplicação desses recursos.

3. Portanto, a competência da Justiça Federal se mostra  cristalina em 

virtude da existência de bem da União, representada pelas verbas do SUS, 

bem como da sua condição  de entidade fi scalizadora das verbas federais 

repassadas ao Município.

4. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar 

o  posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a  decisão 

agravada na íntegra, por seus próprios fundamentos
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5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no CC 122.555⁄RJ, Rel. Ministro Og Fernandes,  Terceira Seção, 

julgado em 14⁄08⁄2013, DJe 20⁄08⁄2013)

Processual penal. Recurso ordinário em  habeas corpus. Associação 

criminosa. Crimes  contra verbas do Sistema Único de Saúde -  SUS 

repassadas a municípios. Competência  da justiça federal. Súmula n. 208 

do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

- A transferência de recursos entre o SUS e os municípios tem disciplina 

própria de Direito Público na Lei n. 8.080⁄90, não caracterizando, portanto, 

contrato mútuo, como pretende o  recorrente, afastando a aplicação do 

art. 587 do Código Civil -  Permanecendo as verbas sob a fi scalização do 

Ministério da  Saúde, art. 33, § 4º, da Lei n. 8.080⁄90, a teor do art. 109 

da Constituição Federal, a competência é da Justiça Federal para processar 

e julgar o crime de associação criminosa para a prática de crimes contra o 

patrimônio público e de licitação.

- O fato de a verba ser administrada por Estado membro ou Município 

não é capaz de retirar da Justiça Federal a competência para o julgamento 

dos crimes praticados em  detrimento de recursos do Sistema Único de 

Saúde. Precedentes.

Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido.

(RHC 56.162⁄RS, Rel. Ministro Ericson Maranho  (Desembargador 

Convocado do TJ⁄SP), Sexta Turma, julgado em 10⁄03⁄2016, DJe 29⁄03⁄2016)

Processual penal. Recurso ordinário em  habeas corpus. Fraude 

à licitação.  Elevação arbitrária de preços para  licitação. Malversação de 

verbas de saúde.  Operação saúde. Incompetência da justiça  federal. 

Inocorrência. Verbas do SUS. Sujeição à fi scalização dos órgãos federais de 

controle. Enunciado n. 208, da súmula do  STJ. Trancamento da ação 

penal. Ausência  de indícios de autoria e de prova da  materialidade do 

fato. Revolvimento de  matéria fático-probatória. Princípio da  consunção. 

Impossibilidade de verifi cação na via eleita. Recurso ordinário desprovido.

I - É de competência da Justiça Federal o processamento de  feito que 

apura eventual irregularidade na versação de verbas repassadas pela União 

a Unidade Federativa, através do SUS. (Precedentes).

II - Incide, em igual sede, para o caso, mutatis mutandis, o Enunciado n. 

208, da Súmula do STJ que afi rma que “compete à Justiça Federal processar 

e julgar Prefeito Municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas 

perante órgão federal”.
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III - A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,  bem como 

desta eg. Corte, há muito já se fi rmaram no sentido de que o trancamento 

da ação penal por meio do habeas  corpus é medida excepcional, que 

somente deve ser adotada  quando houver inequívoca comprovação da 

atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade 

ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do 

delito.

IV - A apreciação da presença de indícios de autoria, bem como de provas 

da materialidade, se não aferíveis de plano,  demandam revolvimento de 

matéria fático-probatória, inviável  na via eleita, devendo os temas serem 

apreciados no curso da instrução e no julgamento da causa.

V - Na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da  consunção 

entre o crime de resistência e o de desobediência,  mormente neste 

momento processual, já que a avaliação da  sua incidência demandaria 

profunda valoração probatória,  devendo ser sopesada por ocasião da 

prolação da sentença.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 59.287⁄RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta  Turma, julgado em 

17⁄11⁄2015, DJe 25⁄11⁄2015)

Processual penal. Recursos provenientes  do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Incorporação da verba ao patrimônio municipal. Irrelevância. Repasse 

sujeito ao  controle interno do poder executivo  federal e do Tribunal 

de Contas da União.  Interesse da União. Precedentes da Terceira  Seção. 

Competência da justiça federal.

1. Esta Corte Superior consolidou entendimento de que, por  estarem 

sujeitas à fi scalização dos órgãos de controle interno  do Poder Executivo 

Federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas 

pelo Sistema Único de Saúde -  inclusive na modalidade de transferência 

“fundo a fundo” -  ostentam interesse da União em sua aplicação e 

destinação.  Eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal 

para  conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da  Constituição 

Federal.

2. Ressalte-se que o fato de ter a verba sido incorporada ao Município 

de Londrina⁄PR, em virtude da aprovação da prestação de contas por parte 

da União, relativa a convênio  firmado com o ente municipal (controle 

interno), não retira dos recursos o caráter de originários do erário federal, 

estando  sujeitos, portanto, à fi scalização do Tribunal de Contas da  União, 

em sede de controle externo.

3. Com efeito, mesmo que tenha havido aprovação da  prestação de 

contas em sede de controle interno, permanece a competência fi scalizatória 
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do TCU (controle externo), o que  atrai a competência da Justiça Federal 

para processamento e julgamento do feito. Incidência da Súmula 208⁄STJ.

4. Recurso não provido.

(RHC 57.862⁄PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 25⁄08⁄2015, DJe 01⁄09⁄2015)

Ora, pelo que se vê das notas de empenho do Município de Teófi lo  Otoni 

acostadas aos autos, várias das compras de material médico-hospitalar suspeitas 

foram pagas com verbas oriundas de Transferências de Recursos do SUS. Senão 

vejamos:

Nº da 

nota de empenho
Data Fonte de recursos e-STJ fl .

007714 15⁄9⁄2014

Transferências de recursos do 

SUS para  assistência – aquisição 

de medicamentos  para atender 

ordem judicial

68 e 120

009208 29⁄10⁄2014

Transferência de recursos do SUS 

–  aquisição de material médico-

hospitalar para  atender ordem 

judicial

71 e 99

009210 29⁄10⁄2014
Transferências de recursos do SUS 

para campanha de vacinação.
85 e 125

009220 29⁄10⁄2014

Transferências de recursos do SUS 

–  aquisição de medicamentos 

para atender ordem judicial.

97 e 123

Há também notas de empenho que indicam o pagamento de material  de 

consumo médico hospitalar com fonte de recursos “Transferências de convênios 

vinculados à saúde – Cód. Apl. 100.0000 – Geral Total”:

Nº da 

nota de empenho
Data Fonte de recursos e-STJ fl .

007265 29⁄8⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
65 e 111

003197 14⁄4⁄2014

Programa de saúde e atenção 

a média e alta  complexidade 

– Transferência de 

convênios vinculados à saúde

73 e 115
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003098 14⁄4⁄2014

Programa de saúde e atenção 

a média e alta  complexidade 

– Transferência de 

convênios vinculados à saúde

78

002858 1º⁄4⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
87 e 107

002857 1º⁄4⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
90 e 101

006351 31⁄7⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
93 e 104

003768 6⁄5⁄2014
Transferências de convênios 

vinculados à saúde
109

004087 14⁄5⁄2014

Programa de saúde e atenção 

a média e alta  complexidade 

– Transferência de 

convênios vinculados à saúde

118

Patente, assim, que vários dos pagamentos indevidos efetuados pelo Município 

aos réus foram provenientes de transferências do SUS ou de convênios vinculados 

à saúde, o que evidencia o interesse da União na fi scalização da destinação dada 

aos recursos por ela  repassados, assim como a competência fiscalizatória do 

Tribunal de Contas da União, em sede de controle externo.

Ante o exposto e tendo em conta que o entendimento a respeito do  tema 

já é sumulado nesta Corte, com fulcro no art. 955, parágrafo  único, inciso I, do 

novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de  16⁄03⁄2015, em vigor a partir 

de 18⁄03⁄2015), conheço do confl ito  negativo de competência, para declarar a 

competência do Juízo  Federal da 1ª Vara de Teófi lo Otoni – SJ⁄MG, o Suscitado, 

para julgar a ação penal.

Ressalto que não prospera a alegação do Ministério Público estadual de 

que  somente se justifi caria o interesse da União no feito se as verbas por ela 

repassadas o fossem em virtude de convênio, não existindo o mesmo interesse 

no caso de recursos de transferência  compulsória, como é o caso daqueles 

destinados às ações e serviços públicos de saúde repassados pelo Fundo Nacional 

de Saúde (FNS), no sistema “Fundo a Fundo”.

A uma, porque várias das notas de empenho indicadas anteriormente 

neste  voto indicam, como fonte de recursos para o pagamento dos materiais 

hospitalares e  correlatos superfaturados pelo Município, “Transferências 
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de  convênios  vinculados à saúde”,  o que, por si só, já desmonta o argumento 

principal do agravante de que todas as verbas  relacionadas ao caso concreto 

seriam provenientes de repasses “Fundo a Fundo”.

A duas, porque não é verdade que os repasses “Fundo a Fundo”, seja 

dizer,  os repasses do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e 

municipais de saúde, exigiriam apenas, nos termos do art. 6º, I, “b”, e II, Decreto 

Presidencial n. 1.651⁄1995, a  apresentação, pelos Estados e Municípios, de 

relatório de gestão ao Ministério da Saúde.

Para melhor esclarecimento do tema, transcrevo os seguintes trechos 

do bem  escrito, detalhado e preciso artigo elaborado por Fernando Antonio 

Dorna  Magalhães, sob a orientação do Prof. Mamede Said, sobre o tema 

“Federalismo e o  Controle pelo TCU das transferências fundo a fundo: o 

caso do Sistema Único de Saúde”  (disponível no Portal do TCU, endereço 

eletrônico:  https:⁄⁄r.search.yahoo.com⁄_ylt=AwrJ7F.BibReRcgAcgLz6Qt.;_ylu=

X3oDMTBybGY3bmpvBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNl

YwNzcg--⁄RV=2⁄RE=1588918785⁄RO=10⁄RU=https%3a%2f%2fportal.tcu.gov.

br%2fl umis%2fportal%2ffi  le%2ffi  leDownload.jsp%3ffi  leId%3d8A8182A24F0

A728E014F0ACA0CEA3063⁄RK=2⁄RS=VElJM3zQEYpXazwMIH67L0b95

6U-, consulta realizada em 07⁄05⁄2020):

A questão que será tratada neste artigo é: dada a orientação descentralizadora 

estabelecida na Constituição Federal em relação ao pacto federalista e ao modelo 

previsto para o fi nanciamento e  prestação dos serviços de saúde pelo Estado, 

como deve se pautar a atuação do Tribunal de Contas da União - TCU no exercício 

de sua competência constitucional de fi scalização dos recursos federais?

Um primeiro ponto a ser esclarecido é que  não se intenciona aqui  discutir 

se o Tribunal de Contas da União é competente ou não para  a fiscalização dos 

recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, onde a movimentação fi nanceira 

se dá no sentido do fundo  federal para o fundo estadual ou municipal, pois essa 

competência fi scalizatória já está pacifi cada na jurisprudência do TCU, ao entender 

que os valores repassados pela União aos fundos de saúde estaduais e municipais 

são recursos federais.

O ponto da questão é como deve ser exercido o controle externo por parte do 

Tribunal a partir de uma visão federalista orientada  para a descentralização e a 

maior exigência do envolvimento das comunidades e cidadãos na participação e 

fi scalização das políticas públicas.

(...)
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O controle do SUS e o TCU

O controle sobre a aplicação dos recursos e execução dos serviços  do SUS 

também tem caráter descentralizador. A Lei nº 8.080⁄1990 previu, em seu inciso 

XIX do art. 16 e no § 4º do art. 33, a criação de um Sistema Nacional de Auditoria – 

SNA do SUS, efetivada no art. 6º da Lei nº 8.689⁄1993 e regulamentada no Decreto 

nº 1.651⁄1995, com a participação de estados, Distrito Federal e municípios. Assim, 

os recursos fi nanceiros são movimentados sob  fi scalização dos Conselhos de 

Saúde, estando a avaliação técnico-científi ca, contábil, fi nanceira e patrimonial a 

cargo do SNA.

Conforme determina o Decreto nº 1.651⁄1995, em seu art. 2º, o  Sistema 

Nacional de Auditoria exercerá sobre as ações e serviços  do SUS: o controle 

da execução, para verifi car a sua conformidade  com os padrões estabelecidos 

ou detectar situações que exijam  maior aprofundamento; a avaliação da 

estrutura, dos processos  aplicados e dos resultados alcançados, para aferir sua 

adequação aos critérios e parâmetros exigidos de efi ciência, efi cácia e efetividade; 

e a auditoria da regularidade dos procedimentos praticados por pessoas naturais e 

jurídicas, mediante exame analítico e pericial.

Compreende o SNA os órgãos que forem instituídos em cada nível de governo, 

sob a supervisão da respectiva direção do SUS. No  nível federal o órgão de 

atuação no SNA é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, que 

faz parte da estrutura do Ministério da Saúde. O Sistema prevê que sua estrutura 

e funcionamento no nível federal são indicativos da organização a ser observada por 

estados, Distrito Federal e municípios para a consecução dos mesmos objetivos no 

âmbito de suas respectivas atuações.

Quanto à comprovação da aplicação dos recursos do SUS, o  Decreto nº 

1.651⁄1995 estabelece, em seu art. 6º que:

Art. 6º A comprovação da aplicação de recursos transferidos aos Estados 

e aos Municípios far-se-á:

I - para o Ministério da Saúde, mediante:

a)  prestação de contas e relatório de gestão, se vinculados  a convênio, 

acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, celebrados para a execução 

de programas e projetos específi cos;

b)  relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de  Saúde, 

se repassados diretamente do Fundo Nacional de Saúde  para os fundos 

estaduais e municipais de saúde;

II - para o Tribunal de Contas a que estiver jurisdicionado o órgão executor, 

no caso da alínea b do inciso anterior, ou se  destinados a pagamento 

contra a apresentação de fatura pela  execução, em unidades próprias ou 

em instituições privadas, de  ações e serviços de saúde remunerados de 
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acordo com os  valores de procedimentos fixados em tabela aprovada 

pela  respectiva direção do SUS, de acordo com as normas  estabelecidas. 

(grifei)

Em relação ao controle externo, a competência para a fiscalização  dos 

recursos federais que compõem o SUS é dada ao TCU pela Constituição (art. 71, 

VI) e ratifi cada pela legislação específi ca dos  SUS, vide o art. 3º do Decreto nº 

1.232⁄1994:

Art. 3º Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde  serão 

movimentados, em cada esfera de governo, sob a fi scalização do respectivo 

Conselho de Saúde, sem prejuízo da fi scalização exercida pelos órgãos do 

sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da 

União.

Além disso, o Decreto nº 1.651⁄1995, que regulamenta o Sistema Nacional de 

Auditoria do SUS, estabelece:

Art. 1º O Sistema Nacional de Auditoria - SNA, previsto no art.  16, 

inciso XIX da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e no art. 6º da Lei 

nº 8.689, de 27 de julho de 1993, é organizado na  forma deste Decreto, 

junto à direção do Sistema Único de  Saúde – SUS, em todos os níveis 

de governo,  sem prejuízo da  fi scalização exercida pelos órgãos de controle 

interno e externo.(grifei)

...

Art. 3º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o  SNA nos 

seus diferentes níveis de competência, procederá:

...

III -  ao encaminhamento de relatórios específi cos aos  órgãos de controle 

interno e externo, em caso de  irregularidade sujeita a sua apreciação, ao 

Ministério Público, se verifi cada a prática de crime, e ao chefe do órgão em 

que tiver ocorrido infração disciplinar, praticada por servidor público, que 

afete as ações e serviços de saúde. (grifei)

Entendimento exarado pelo TCU mediante Decisão-TCU nº 506⁄1997 – Plenário 

fi rma que,  no âmbito do SUS, os recursos  repassados pela União aos estados e 

municípios, seja por  intermédio de convênio, fundo a fundo ou por qualquer 

outro  instrumento legal, constituem verbas federais e, portanto, os  serviços e 

ações de saúde decorrentes estão sujeitos à sua fi scalização. Isso se dá por força de 

exigência orçamentária estabelecida nas Leis nº 4.320⁄1964 e 8.080⁄1990, havendo 

também  a necessidade de se prestar contas ao órgão repassador dos  recursos 

recebidos, no caso, o Ministério da Saúde.
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Ainda, conforme observados os objetivos e compromissos impostos  pela 

legislação vigente, os recursos federais transferidos na  modalidade fundo a fundo, 

mesmo dispensados da celebração de convênio ou instrumento similar, caracterizam 

relação convenial  entre a União e as demais esferas de governo, de acordo com 

a Decisão-TCU nº 449⁄1998 – Plenário.

Vê-se, assim, que existe decisão do Tribunal de Contas da 

União reconhecendo sua competência para fi scalizar os recursos repassados pela 

União aos Estados e Municípios com destino a serviços e ações de saúde, seja 

por intermédio de convênio, seja fundo a fundo.

Ressalto, por fim, que a jurisprudência mais recente do Supremo 

Tribunal  Federal também tem reconhecido a competência da Justiça Federal 

para o julgamento de ações relacionadas a desvio de verbas do Sistema Único de 

Saúde. Confi ram-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário.  Improbidade administrativa. 

Ausência. Foro por  prerrogativa de função. Competência. Justiça  federal. 

Interesse jurídico. União. Competência.  Justiça federal. Ação de improbidade 

administrativa. Hipótese. Desvio de verbas. Sistema Único de Saúde SUS. Agravo a 

que se nega provimento, com aplicação de multa.

I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por 

improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses 

casos o foro por prerrogativa de função.

II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há 

interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF).

III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade 

administrativa que possuam o objetivo de  recompor o patrimônio federal lesado 

mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 

1.021, § 4°, do CPC).

(ARE 1015386 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, 

julgado em 21⁄09⁄2018, Processo Eletrônico DJe-206 Divulg 27-09-2018 Public 28-

09-2018)

Direito penal e processual penal. Agravo interno em  recurso extraordinário 

com agravo. Fraude de serviço. Verbas do Sistema Único de Saúde. Interesse da 

União. Análise da legislação infraconstitucional  e do conjunto fático-probatório 

dos autos. Súmula 279⁄STF. Competência da justiça federal.

1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca  do interesse 

da União, o que atrairia a competência para o âmbito  da Justiça Federal, seria 

necessária a análise da legislação  infraconstitucional pertinente e uma nova 
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apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é 

possível nesta fase processual (Súmula 279⁄STF). Precedente.

2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de  que “a Justiça 

Federal é competente para processar e julgar ações  penais relativas a desvio de 

verbas do Sistema Único de Saúde”  (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse 

sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1136510 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado 

em 24⁄08⁄2018, Processo Eletrônico DJe-187 Divulg 05-09-2018 Public 06-09-2018)

  Competência – Medicamentos – Materiais  hospitalares – Desvio – Fundo 

Nacional de Saúde – Justiça Federal. Compete à Justiça Federal apreciar processo-

crime versando o desvio de recursos oriundos do Sistema  Único de Saúde, 

considerada a atribuição dos órgãos de controle  federais fiscalizarem a 

respectiva aplicação. Precedente: recurso extraordinário nº 196.982⁄PR, relator 

o ministro Néri da Silveira,  acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de 

junho de 1997. Honorários Advocatícios. Descabe a fi xação de honorários recursais, 

previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar 

de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.

(RE 986386 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 

24⁄10⁄2017, Processo Eletrônico DJe-018 Divulg 31-01-2018 Public 01-02-2018).

Aplicável, assim, ao caso concreto, o enunciado n. 208 da Súmula do 

STJ, que justifi ca o julgamento monocrático do feito, nos termos do art. 955, 

parágrafo único, inciso I, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 

16⁄3⁄2015, em vigor a partir de 18⁄3⁄2015).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

 INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA N. 24 - DF 

(2019⁄0280084-4) 

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Suscitante: Procuradoria-Geral da República

Suscitado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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Suscitado: Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro

Interes.: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Interes.: União

Interes.: Estado do Rio de Janeiro

Interes.: M T A B

Advogados: Giane Alvares Ambrósio Alvares  - SP218434

Luciana Cristina Furquim Pivato  - DF059751

Interes.: A A R

Interes.: M da S

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Interes.: R L

Advogados: Fernando Wagner Pacheco de Santana  - RJ100699

Bruno Castro da Rocha  - RJ162322

Interes.: D I B

Advogados: Ubiratan Tiburcio Guedes  - RJ023674

Rodrigo Lopes Lourenço  - RJ072586

Interes.: I M F - “Amicus Curiae”

Interes.: C N P D - “Amicus Curiae”

Advogados: Sheila Santana de Carvalho  - SP343588

Maria Clara D’ávila Almeida  - DF054404

Interes.: E V de Q - “Amicus Curiae”

Advogados: Fernando Wagner Pacheco de Santana  - RJ100699

Bruno Castro da Rocha  - RJ162322

EMENTA 

Incidente de descolamento de competência.  Homicídios de 

Marielle Franco e Anderson Gomes.  Tentativa de homicídio de 

Fernanda Gonçalves Chaves. Inquérito policial civil em andamento, 

com supervisão  do GAECO do MPRJ. Pretendido descolamento 

das  investigações dos mandantes para a polícia federal.  Inexistência 

dos pressupostos constitucionais para a  excepcional medida. Pedido 

julgado improcedente.
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1. À mingua de legislação ordinária que disciplinasse a norma do 

§ 5.º do art. 109 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda 

Constitucional n.º 45⁄2004, o Superior Tribunal de Justiça, dando-lhe 

aplicação imediata, tratou de delinear seus contornos.

2. Desde os primeiros julgamentos dos Incidentes 

de Deslocamento de  Competência, ficaram estabelecidas 

as  diretr izes  para o acolhimento do pedido,   quais 

sejam,  excepcionalidade,  necessidade,  imprescindibilidade,  razoabilidade 

e proporcionalidade da medida, observada a exigência de se  reunir os 

seguintes pressupostos para o seu deferimento:  (1)  a existência de 

grave  violação a direitos humanos;  (2)  o risco de responsabilização 

internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas 

assumidas em tratados  internacionais; e  (3)  a incapacidade das 

instâncias e autoridades locais de oferecer respostas efetivas.

3. As circunstâncias que pairam sobre o caso, ainda 

inconcluso,  parecem  apontar para uma execução planejada, com 

indicativos de participação  de organização criminosa, o que, 

evidentemente, configura  gravíssimo atentado  não só aos direitos 

humanos, mas ao próprio Estado Democrático de Direito. Afi nal, estar-se-

ia diante de uma ação delituosa contra parlamentar atuante perpetrada 

por criminosos que, em tese, integrariam grupo armado que exerce um 

poder paralelo ao do Estado constituído.

4. A alegação do MPF de “contaminação” do aparato policial 

do Estado  do Rio de Janeiro pelo crime organizado é feita de 

forma genérica, sem a indicação de nenhum elemento ou indício de prova 

concreta do suposto comprometimento dos investigadores do caso.

5. Quanto aos agentes públicos que supostamente atuaram 

para  atrapalhar as investigações, todos foram afastados e há 

investigações e ações penais em andamento para apuração dos fatos 

e punição de eventuais culpados. Assim, ao contrário do alegado na 

petição inicial do Incidente, para cada suposto desvio de conduta de 

membros da corporação houve uma reação fi rme no sentido  de se 

reestabelecer a ordem.

6. A  opinião  de distinto Desembargador do TJRJ acerca da 

capacidade de a Polícia Civil desvendar os crimes em questão, dada 
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em entrevista a um  jornalista, não se transmuda em fundamento 

apto a justifi car o pedido de intervenção, notadamente em razão das 

aludidas providências legais adotadas, que desdizem a insinuação de 

incapacidade.

7. Convém esclarecer que, até o momento, não se tem notícia 

de  abertura de nenhum procedimento formal perante as Cortes 

Internacionais para  apurar eventual responsabilidade do Brasil 

decorrente de suposto descumprimento  de obrigações jurídicas 

assumidas em tratados internacionais.

8. É certo que o Brasil se comprometeu, ao aderir a 

acordos multilaterais, a garantir proteção a direitos internacionalmente 

consagrados, em  especial, os direitos humanos. Contudo, a 

responsabilização por eventual  descumprimento, necessariamente, 

deve decorrer de inércia, descaso, condescendência, ou seja, de uma inação 

ou de uma ação descompromissada com o bem jurídico tutelado. Hipótese 

inexiste no caso.

9. A condução das investigações pelas autoridades locais, até 

o  momento, repele a alegação de inércia, ressaltando que já foram 

ouvidas mais de 230 pessoas, dentre elas, testemunhas, informantes e 

indiciados, e realizadas diversas medidas cautelares, como interceptação 

telefônica, quebra de sigilo de  dados telemáticos, interceptação 

ambiental, buscas e apreensões no curso da investigação.

10. No transcorrer das investigações realizadas pela Polícia Civil 

do Estado em conjunto com o Ministério Público, houve encontro 

fortuito de crimes  graves, envolvendo grupos armados e perigosos, 

justamente aqueles que são  apontados como resistentes ao bom 

andamento do trabalho investigatório, o que denota efetiva reação do 

Estado contra o crime organizado.

11. Pelo que se pode inferir dos autos, não há sombra de 

descaso, desinteresse, desídia ou falta de condições pessoais ou materiais 

das instituições  estaduais encarregadas por investigar, processar e 

punir os eventuais responsáveis pela grave violação a direitos humanos 

decorrente dos homicídios da vereadora Marielle Francisco da Silva 

e seu motorista, Anderson Pedro Matias Gomes. Ao revés, constata-

se notório empenho da equipe de policiais civis da  Delegacia de 
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Homicídios e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado do Estado 

do Rio  De Janeiro, o que desautoriza o atendimento ao pedido de 

deslocamento do caso para a esfera federal.

12. Ademais, considerando o  vasto acervo já formado, com 

centenas de diligências cumpridas e outras tantas em andamento, o 

pretendido  deslocamento das investigações para a Polícia Federal, 

ao que tudo indica,  acarretaria  efeito contrário  ao que se defende 

no incidente suscitado, isto é,  traria mais atraso às investigações, 

militando em desfavor do objetivo perquirido.

13. O auxílio que outras instituições federais ou, quiçá, de outros 

Estados podem dar à persecução penal, com expressa autorização legal 

(art. 3.º, inciso VIII, da Lei n.º 12.850⁄2013), não deve ser desprezado, 

mormente em razão da complexidade da investigação em tela. Revela-

se, pois, bem-vindo o registro lançado pelo Parquet Estadual de que, 

“nesta parte da investigação, o Ministério da Justiça atua diretamente e 

prestando apoio ao Ministério Público do Rio do Janeiro, onde diversos atos 

de investigação vêm sendo praticados em conjunto com o GAECO MPRJ”.

14. Pedido de deslocamento de competência julgado 

improcedente. 

ACÓRDÃO 

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

indicadas,  acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade,  julgar improcedente o pedido de deslocamento 

de competência, nos termos do voto da Sra.  Ministra Relatora. Os Srs. 

Ministros Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo 

Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e Joel Ilan 

Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

O Dr. Humberto Jacques de Medeiros sustentou oralmente pela parte 

suscitante: Procuradoria-Geral da República.
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A Dra. Simone Sibilio do Nascimento e o Dr. Orlando Carlos Neves 

Belém  sustentaram oralmente pela parte interessada: Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro.

A Dra. Luciana Cristina Furquim Pivato sustentou oralmente pela 

parte interessada: M T A B.

O Dr. Pedro Paulo Lourival Carriello sustentou oralmente pelas 

partes interessadas: A A R e M da S.

O Dr. Bruno Castro da Rocha sustentou oralmente pela parte interessada: 

R L.

O Dr. João Henrique Santana Telles sustentou oralmente pela parte 

interessada: E V de Q.

O Dr. Rodrigo Lopes Lourenço acompanhou a sessão para 

eventualmente apresentar questão de fato pela parte interessada: D I B.

Brasília (DF), 27 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe: 1º.7.2020  

RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Senhor Presidente, tendo em conta que as 

sessões por videoconferência estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal do STJ 

no Youtube, proponho a suspensão do segredo de justiça apenas para este ato, para 

permitir a ampla publicidade deste julgamento, que tem atraído o interesse de 

instituições e pessoas de dentro e fora do país, consignando que não pretendo 

entrar em  pormenores  sobre as ações investigatórias informadas nestes autos 

que  ainda estão em curso – porquanto prescindíveis para o debate e solução 

da questão em foco –,  de modo que a transmissão deste julgamento não me 

parece comprometer a efetividade das diligências inconclusas no inquérito em 

andamento.

Passo ao relatório.

Em  14⁄03⁄2018, a vereadora do Município do Rio de Janeiro⁄RJ 

Marielle Francisco da Silva e seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, 

foram vítimas de um  atentado a tiros, que os matou. A assessora parlamentar 
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da vereadora, Fernanda Gonçalves  Chaves, que também estava no veículo 

no momento dos disparos, sobreviveu sem ferimentos. O  fato foi e tem 

sido amplamente noticiado pela mídia, com notória repercussão nacional 

e internacional.

Ato contínuo, para investigar os crimes, a Polícia Civil do Estado do 

Rio de  Janeiro instaurou o  Inquérito Policial n.º 901-00385⁄2018, em trâmite 

na Delegacia de  Homicídios da Capital⁄Barra da Tijuca⁄RJ. Ao final das 

investigações, foram indiciados como executores diretos do crime Ronnie Lessa e Élcio 

Vieira de Queiroz, os quais foram presos preventivamente em 12⁄03⁄2019, com a 

defl agração da apelidada  “Operação Lume”, ocasião em que foram realizadas 

dezenas de buscas e apreensões em endereços ligados aos apontados executores 

dos crimes.

Após, foi instaurado o  Inquérito Policial n.º 901-00266⁄2019, uma 

segunda investigação, para apurar eventuais outros participantes ou mandantes.

Também foi instaurado o  Inquérito Policial n.º 901-01246⁄2019, para, 

segundo  informações da autoridade policial civil, manejar as representações 

cautelares sigilosas.

Em  17⁄09⁄2019, a então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel 

Elias Ferreira Dodge, ajuizou neste Superior Tribunal de Justiça o Incidente de 

Deslocamento de Competência em epígrafe.

Ressaltou a então Chefe do Ministério Público Federal que:

“O assassinato de Marielle Franco consistiu em feminicídio de  importante 

defensora de direitos humanos, ademais, eleita vereadora (quinta  maior 

votação) na cidade do Rio de Janeiro, por partido de oposição  (Partido 

Socialismo e Liberdade – PSOL), adotando pautas de promoção de  direitos de 

afrodescendentes, em prol das mulheres e no combate à violência  policial e 

aos grupos paramilitares de atuação notória no Rio de Janeiro,  denominados 

‘milicianos’, que são compostos por policiais ou ex-policiais,  contando, para seu 

agir desenvolto, com laços com o aparato ofi cial.

Essas características das vítimas geram importante  efeito inibidor  para o 

exercício dos direitos humanos na sociedade, pois os assassinos demonstram sua 

força e certeza de impunidade ao atingir um defensor ou defensora de direitos 

humanos, intimidando ou deixando inseguros os  demais membros do grupo 

vulnerável envolvido.

Para acompanhar o desenrolar e a regularidade das investigações do homicídio 

da vereadora Marielle Franco e de Anderson Pedro Gomes, a  Procuradoria-

Geral da República, por meio de sua  Secretaria de Direitos  Humanos e Defesa 
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Coletiva, instaurou o Procedimento Preparatório de  Incidente de Deslocamento 

de Competência – PPIDC – PGR n. 1.00.000.00504⁄2018-37, em 28 de fevereiro de 

2018 [sic].

Foi criado, ainda, em 15 de março de 2018, para acompanhamento dos atos 

referentes às investigações e instrução do procedimento, Grupo de Trabalho (GT) 

composto pelos Procuradores da República Marcelo de Figueiredo Freire, Orlando 

Monteiro Espíndola da Cunha, Paulo Henrique Ferreira Brito, José Maria de Castro 

Panoeiro e Eduardo Santos de Oliveira Benones.

O MPRJ deu causa à instauração de procedimento no âmbito do  Conselho 

Nacional do Ministério Público, questionando a atuação do  Ministério Público 

Federal (PGR e Procuradores da República no Rio de Janeiro), obtendo provimento 

administrativo liminar com a determinação de  que o MPF se abstivesse de 

exercer atividades de investigação referentes  aos assassinatos. Com a decisão, 

de 3 de abril de 2018, a Procuradoria-Geral da República revogou a Portaria de 

criação do GT, o  que acarretou o arquivamento do procedimento no âmbito 

do CNMP, porém  continuou a acompanhar as investigações por intermédio de 

pedidos de  informações às autoridades estaduais para, eventualmente, ajuizar 

incidente de deslocamento de competência, que ora se realiza.

Além disso, a Procuradoria-Geral da República  requisitou, em  31.10.2018  ao 

Exmo. Ministro da Justiça a instauração de inquérito policial  federal para apurar 

a possível prática de organização criminosa (Lei n.º 12.850⁄2013), coação no curso 

do processo (art. 344), fraude processual  (art. 347), favorecimento pessoal (art. 

348), patrocínio infi el (art. 355),  exploração de prestígio (art. 357 e parágrafo 

único), falsidade ideológica  (art. 299), outras falsidades e fraudes e eventual 

crime de corrupção, dentre  outros fatos ilícitos narrados pelos depoentes e 

relacionados aos homicídios  de Marielle Franco e Anderson Gomes, em todas 

suas circunstâncias. [...]” (fl . 04)

Narra a Dra. Raquel Dodge, ainda, que, em maio de 2018, a Polícia Civil 

tomou o  depoimento do policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, que afi rmou 

ter ouvido  Orlando de Oliveira Araújo (miliciano conhecido como Orlando 

Curicica) e  Marcelo Moraes Siciliano (vereador da cidade do Rio de Janeiro) 

tramarem o assassinato de Marielle em uma conversa de bar na Zona Oeste do 

Rio de Janeiro em 2017.

Aponta, a propósito, falha na condução do inquérito da Polícia Civil, pois 

não teria sido observado o sigilo das investigações, evidenciada por publicações 

da imprensa sobre o que estava em apuração.

Afi rma que, nos autos do referido inquérito da Polícia Federal (instaurado 

para  “investigar a investigação”), em depoimento prestado a Procuradores da 

República em 22⁄08 e  15⁄09⁄2018, respectivamente, Orlando de Oliveira Araújo 
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– preso na Penitenciária  Federal de Mossoró⁄RN – e sua companheira, Th ais 

Ferreira Bahiense Rodrigues,  teriam sido “pressionados” pela autoridade policial 

civil carioca, responsável pela investigação,  para confessar os homicídios de 

Marielle e Anderson e apontar o vereador Marcelo  Moraes Siciliano como 

mandante, o que fora negado veementemente por eles. Diante da  recusa do 

depoente, ainda teria sido sugerido que, pelo menos, ele admitisse ter sido 

procurado pelo referido vereador para executar o crime. Informa que também 

recusou tal proposta.

Assevera a Procuradora-Geral da República, em suas razões, que o 

inquérito da Polícia Federal aponta falhas da investigação da Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro, “enfatizando a equivocada postura do policial MARCO 

ANTONIO DE BARROS PINTO,  chefe da equipe de investigação  encarregada 

de apurar as mortes de Marielle e Anderson, que teria, inclusive, orientado Rodrigo 

Ferreira, que nitidamente mentiu e atrasou a apuração dos citados homicídios” (fl . 09).

Afi rma que essa “inefi ciência do aparato estadual” perdura até hoje, pois 

ainda não foi identifi cado o mandante do crime em tela.

Sustenta o pedido de deslocamento de competência na necessidade de 

se  identifi car o mandante ou os mandantes do homicídio, ressaltando que há 

vários relatos de contaminação do aparato policial do Estado do Rio de Janeiro 

pelo crime organizado, criando o fenômeno de grupos paramilitares conhecidos 

como “milícias”.

Alude a declarações prestadas por desembargador do Tribunal de Justiça 

do  Estado do Rio de Janeiro a jornalista, dando conta de que não haveria 

como o aparato policial ser descontaminado da presença de criminosos em seu 

âmago, para que se fi zesse a investigação independente sobre crimes atribuídos 

a milicianos.

No mais, aponta a existência de grave violação aos direitos humanos; 

risco de  responsabilização internacional do Brasil, por descumprimento de 

nossas obrigações internacionais assumidas em tratados; e falha⁄inefi ciência das 

autoridades locais em apurar o  suposto ou supostos mandantes do crime em 

tela.

Requer, ao final, a transferência de “tudo o que consta da investigação 

do mandante dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes da esfera estadual 

para a esfera federal, mantendo-se na esfera estadual o processamento dos executores 

já identifi cados” (fl . 22).
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Ato contínuo, o Ministério Público do Estado do Rio de  Janeiro, pelo seu 

Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, 

Dr. Ricardo Ribeiro Martins, peticionou às fl s. 32-34, solicitando “o pleno acesso 

aos autos e, portanto, a Intimação de todos os atos e movimentações processuais, com 

a consequente participação e abertura de vista para que se manifeste sempre que 

achar necessário, portanto, integrando a lide em apreço” (fl . 34).

Proferi o despacho de fl . 36, deferindo o pedido de ingresso no feito 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como parte interessada.

A fi m de instruir o processo em epígrafe, proferi o despacho de fl . 55:

“ ( 1 )  à   S e c r e t a r i a  d e  S e g u ra n ça  Pú b l i ca  d o  E s t a d o  d o  R i o 

de Janeiro solicitando informações pormenorizadas, a serem prestadas no prazo de 

10 (dez) dias, acerca da investigação em andamento que visa apurar os mandantes 

dos assassinatos em questão, esclarecendo, outrossim, as diligências realizadas, as 

que ainda estão pendentes, os obstáculos eventualmente encontrados, bem com 

a perspectiva de encerramento do inquérito.

(2) à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro solicitando informações 

pormenorizadas, a serem prestadas no prazo de 10  (dez) dias, acerca da 

investigação instaurada a partir da requisição da Procuradoria-Geral da República 

(autos n.º 477⁄2018-15 SR⁄PF⁄RJ), ‘para apurar possíveis ilícitos penais que estariam 

sendo praticados por agentes  relacionados a organização criminosa com o 

objetivo de obstaculizar as investigações dos homicídios de Marielle Franco e de 

Anderson Gomes.’”

  Por meio da petição de fl . 39, Monica Tereza Azeredo Benicio, viúva  de 

Marielle Franco, pediu “acesso imediato ao conteúdo dos autos do IDC, a f im 

de  assegurar seu direito de manifestação a respeito do pedido formulado 

pela Procuradoria-Geral da República”.

Também houve pedido de “habilitação nos presentes autos” formulado 

por Agatha Arnaus Reis, viúva de Anderson Gomes, e Marinete da Silva, mãe 

de Marielle Franco. Afi rmaram que “o presente requerimento funda-se no disposto 

no art. 268 do Código de Processo Penal, interpretado à luz das normas internacionais 

de Direitos Humanos, que asseguram [...] o direito à participação das vítimas ou de 

seus familiares em  todas as etapas da investigação e do processo (artigos 8 e 25 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, conjulgados com o artigo 1.1 do mesmo 

Diploma)” (fl . 68).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, pelo seu 

atual  Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Arras, opinou “pelo 
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indeferimento dos pedidos, sem prejuízo de novo requerimento, devidamente instruído, 

após a eventual defl agração de ação penal” (fl . 84).

Proferi os despachos, respectivamente, de fls. 87-88 e fls. 89-

90, indeferindo os pedidos.

Agatha Arnaus Reis e Marinete da Silva interpuseram agravo regimental à 

fl s. 134-141.

Outrossim, Ronnie Lessa – um dos acusados dos homicídios sob 

investigação  – pediu acesso aos autos em epígrafe, porque “a Defesa tem 

total interesse em ter visa dos autos, visto que a descoberta do mandante do assassinato 

pode também revelar o(s) real(ais) executor(es) do crime” (fl . 94).

Proferi o despacho de fl s. 150-151, também indeferindo esse pedido.

A Polícia Federal encaminhou resposta à fl . 119, acompanhada da mídia 

juntada à  fl. 131, com informações acerca das diligências investigatórias 

realizadas, apresentando a seguinte conclusão:

“Conforme abordado no relatório do IPL nº 477⁄2018-15 SR⁄PF⁄RJ,  as 

investigações iniciadas com base em relato do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, 

vulgo “Orlando Curicica”, prestado ao  MPF⁄RN, e posteriormente confi rmados a 

nossa equipe, comprovaram, em  parte, sua narrativa de que estaria sendo alvo 

de direcionamento investigativo com o intuito de envolvê-lo nos homicídios de 

Marielle Franco e Anderson Gomes.

O trabalho desenvolvido apontou que o envolvimento de Orlando  Oliveira 

De Araújo, assim como o do vereador Marcelo Moraes Siciliano em tais crimes se 

deu por foça de um testemunho inverídico de Rodrigo Jorge Ferreira, ex-miliciano 

integrante da ORCRIM, cuja motivação seria viabilizar a transferência de Orlando 

para uma unidade  prisional federal e, com isso, evitar sua morte iminente, já 

decidida pelo líder da milícia em razão de tê-lo identifi cado como um traidor.

Algumas teorias de suposto envolvimento de terceiros como responsáveis por 

“plantar” a testemunha, surgidas no início daquelas  investigações e trazidas por 

suspeitas dos próprios atingidos pelas acusações, Orlando e Siciliano, não foram 

confi rmadas durante os  trabalhos, seja por ausência de provas neste sentido, 

bem como por ter restado evidenciado na investigação sobre os alvos principais 

e protagonistas da trama, Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira Lima Nogueira, 

que teriam agido por iniciativa própria.

No entanto, conforme se observa naquela investigação, restou uma  clara 

suspeita sobre a escalada investigativa que se operou sobre  Orlando e 

Siciliano com base no temerário depoimento de Rodrigo,  que não mereceu 

as verifi cações devidas, ao contrário, foi admitido de  imediato pela equipe de 

investigação, que passou a buscar e obter outros  testemunhos suspeitos que 
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corroborassem encontros entre o miliciano e vereador, bem como os associassem 

a outro homicídio, tomado como uma suposta “queima de arquivo”, o que não se 

confi rmou.

Importante observar que a citada escalada somente foi contida pela  ação 

investigativa desenvolvida pela Polícia Federal nos autos do IPL nº  477⁄2018-15 

SR⁄PF⁄RJ e com o ingresso e acompanhamento a par e passo  do GAECO⁄MP em 

ambas investigações.

Esta suspeita escalada investigativa pode ter ocorrido, como já  visto no IPL 

nº 477⁄2018-15 SR⁄PF⁄RJ, em razão de Rodrigo Ferreira  ter, com outra mentira, 

manipulado a equipe de investigação ao citar em sua oitiva inexistentes planos 

de Orlando Oliveira de Araújo para ceifar  a vida do delgado Daniel Rosa, amigo 

pessoal de Giniton Lages, então coordenador da investigação.

No entanto, à luz das informações, ou informes, trazidos por  Jorge Alberto 

Moreth, vulgo “Beto Bomba” e por Orlando  Oliveira de Araújo, abordadas em 

apertada síntese nesta Informação  Policial, não se pode descartar outros 

interesses como motivadores desta conduta.

O RAMA nº 06⁄2019-GT⁄DF traz dados originados de qualifi cado integrante do 

submundo das milícias cariocas e indícios importantes de  quem teriam sido os 

agentes envolvidos direta e indiretamente na morte de Marielle Franco e Anderson 

Gomes, crimes que ainda estão sob  investigação da polícia judiciária estadual e 

não foram objeto da requisição dirigida à Polícia Federal.

Da mesma forma, foram trazidas suspeitas de suposta corrupção envolvendo 

servidores da delegacia de homicídios, especifi camente sobre o então Chefe da 

Polícia Civil, Rivaldo Barbosa e servidores a ele relacionados, notadamente chefes 

de equipe de investigação da delegacia  de homicídios, fatos merecedores de 

escorreita investigação, especialmente  por meio de investigação de natureza 

patrimonial, que confi rme ou afaste a hipótese de terem se utilizado dos cargos e 

da lotação para ganhos ilícitos, haja vista as reiteradas acusações e indícios.

Isto posto, entendendo como de potencial relevância os dados  constantes 

neste relatório, porém que necessitam de acurada investigação, encaminho para 

a devida análise e adoção das medidas que julgar cabíveis, de forma apartada e 

reservada, fora dos autos do IPL nº 477⁄2018-15 SR⁄PF⁄RJ, a fi m de preservar o sigilo 

durante esses trabalhos.” 

Domingos Inácio Brazão – denunciado nos autos da APn 936⁄DF perante 

este Superior Tribunal de Justiça – também pediu acesso aos autos para dele 

extrair cópia. Sustenta que, “com o fi m de permitir ao Requerente o pleno exercício 

de seu Direito de Defesa na APn nº 936, faz-se necessário o amplo conhecimento dos 

argumentos utilizados pelo Parquet Federal neste IDC n.º 24” (fl . 94).
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O Delegado de Polícia Civil da Divisão de Homicídios da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Freitas da Rosa, encaminhou o ofício de fl . 

174, acompanhado de documentos juntados às fl s. 175-457 – vol. 2.

Esclarece a autoridade policial civil carioca que, “[a]tualmente, somando 

ambos  os inquéritos, já são 6.127 (seis mil cento e vinte e sete) páginas de 

investigação, distribuídas em 34 (trinta e quatro) volumes de documentos, diligências, 

depoimentos,  representações, relatórios, laudos periciais, acareações, reproduções 

simuladas e outros  diligências materializadas” (fl. 176 – vol. 2). Outrossim, 

descreve e enumera diligências  concluídas e em andamento nos dois citados 

inquéritos, dentre elas, a oitiva de várias pessoas, a análise de dados telemáticos 

de investigados, a análise de enorme quantidade de aparelhos  eletrônicos 

apreendidos, a confecção de dezenas de laudos periciais, a produção de 

inúmeros documentos, a representação de medidas cautelares etc.

Ao longo das investigações sobre a morte de Marielle e Anderson, 

informou a autoridade policial civil que vários outros inquéritos foram abertos, a 

partir da constatação da existência de outros crimes paralelos, quais sejam:

“- Inquérito Policial 901-001067⁄2019. Esta investigação é desmembramento do 

inquérito citado acima, 901-00334⁄2019, que visa apurar os demais participantes 

no crime. Encontra-se em andamento;

- Inquérito Policial 901-01267⁄2019. Esta investigação apura o  crime de 

agiotagem. Os indícios foram obtidos ao longo da investigação do  caso 

principal que apura as mortes de Marielle e Anderson (IP  901-00385⁄2019). O 

compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural da 4° Vara Criminal 

da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-01064⁄2019. Esta investigação apura os  crimes de 

Tráfi co de Drogas e Comercialização de Arma de Fogo. Os indícios foram obtidos 

ao longo da investigação do caso principal que  apura as mortes de Marielle e 

Anderson (IP 901-00385⁄2019). O compartilhamento de provas foi autorizado pela 

juízo natural da 4° Vara Criminal da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-01173⁄2019. Esta investigação apura os  crimes de 

Comércio Ilegal de Arma de Fogo, Lavagem de Dinheiro, Furto de Sinal de TV e 

Lavagem de Dinheiro. Os indícios foram obtidos ao longo da  investigação do 

caso principal que apura as mortes de Marielle e Anderson (IP 901-00385⁄2019). O 

compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural da 4° Vara Criminal 

da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-01265⁄2019. Esta investigação apura o  crime de 

Tráfi co de Drogas. Os indícios foram obtidos ao longo da  investigação do caso 

principal que apura as mortes de Marielle e Anderson  (IP 901-00385⁄2019). O 
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compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural da 4° Vara Criminal 

da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-00339⁄2019. Esta investigação apura o  crime de 

Comercialização e Porte de Arma de Fogo. Os indícios foram  obtidos ao longo 

da investigação do caso principal que apura as mortes de Marielle e Anderson (IP 

901-00385⁄2019). O compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural 

da 4° Vara Criminal da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-01269⁄2019. Esta investigação apura o  crime de 

Tráfi co de Drogas. Os indícios foram obtidos ao longo da  investigação do caso 

principal que apura as mortes de Marielle e Anderson  (IP 901-00385⁄2019). O 

compartilhamento de provas foi autorizado pela juízo natural da 4° Vara Criminal 

da Capital. Está em andamento;

- Inquérito Policial 901-00315⁄2019. Nesta investigação, foram  presos em 

fl agrante, pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo,  Alexandre Motta de 

Souza e Ronnie Lessa, por guardarem centenas de componentes de arma de fogo 

na residência de Alexandre. A investigação foi concluída.” (fl s. 189-191 – vol. 2). 

Por meio da petição de fl s. 474-480, Monica Tereza Azeredo Benicio reiterou 

seu pedido de “habilitação da Requerente como assistente de acusação nos autos 

do IDC n.º 24.”

Agatha Arnaus Reis e Marinete da Silva, patrocinadas pela  Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, voltaram a peticionar às fl s. 592-602 

(novo agravo regimental), pleiteando que sejam “admitidas formalmente aos autos 

do IDC n.º 24, com pleno acesso a todos os atos documentados do incidente.”

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também juntou 

parecer jurídico privado (fl s. 623-627) a fi m de subsidiar sua manifestação pela 

manutenção das investigações com a polícia civil carioca.

Diante do interesse tanto dos familiares das vítimas quanto dos acusados 

de serem os executores dos crimes de se manifestarem, proferi a decisão de fl s. 

655-658, reconsiderando, em parte, as decisões anteriores, para determinar fossem 

os Requerentes intimados para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre 

o incidente de deslocamento de competência em epígrafe, encaminhando-se-

lhes cópia dos autos em mídia digital, excluídas as fl s. 172-457 – vol. 2 (que contêm 

informações pormenorizadas oriundas da  autoridade policial civil do Estado 

do Rio de Janeiro,  incluindo diligências em andamento), fi cando prejudicados os 

agravos regimentais.

O Ministério Público Federal, por meio de petição subscrita 

pela  Subprocuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araujo, 
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ofereceu  alegações f inais  (fls.  491-506). Destacou que o quadro de elevada 

violência urbana no Estado do Rio de Janeiro, que envolve autoridades policiais, 

tem repercussão interestadual e internacional, e estão entre os fatos  que 

motivaram a intervenção federal na segurança pública.

Em alusão ao Inquérito da Polícia Federal que investigou a atuação da 

Polícia Civil no caso Marielle, afi rmou o Parquet Federal que:

“No curso desse inquérito, cujo relatório da autoridade policial  consta em 

mídia nestes autos, a partir de depoimentos, buscas e apreensões  apuraram-

se indícios dos seguintes contextos:

1) Orlando e o vereador Marcelo Siciliano, também  ligado a milícias, 

foram falsamente incriminados no duplo homicídio  pelo histórico de 

inimizade e disputa de poder em milícias que  Orlando mantinha com o 

policial militar Rodrigo Jorge  Ferreira, pessoa ligada a políticos rivais de 

Marcelo  Siciliano. Um desses políticos é Domingos Brazão,  ex-deputado 

estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do  Estado do Rio 

de Janeiro, ora judicialmente afastado por  corrupção. Siciliano vinha 

expandindo sua infl uência político em territórios de Brazão;

2) Marielle e Anderson Gomes devem ter sido executados  por um 

grupo de extermínio conhecido como “Escritório do Crime”,  formado por 

policiais e ex-policiais, e que pagaria sistematicamente  propina para que 

policiais civis lotados na Delegacia de  Homicídios do Rio de Janeiro não 

investigassem os casos;

3) o verdadeiro autor intelectual do duplo homicídio é Domingos Inácio 

Brazão;

4) delegados de Polícia Federal, fora de atribuições para o caso e ligados 

a Brazão, diligenciaram para a divulgação da  versão falsa da autoria 

intelectual de Orlando e Siciliano; 

Todo esse impasse, sem formar juízo quanto ao comportamento 

das autoridades estaduais, implantou um estado de desconfi ança entre os agentes 

envolvidos na apuração dos fatos, principalmente após os fatos  apurados no 

relatório da autoridade policial federal, descritos no item 15.6 Conduta irregular 

de servidor da DHP⁄PC⁄RJ4, “conforme se observa em  fls. 441⁄448 e 456⁄467, 

algumas ações identifi cadas trazem em si indícios de que tenha havido indevida 

orientação da testemunha e manipulação de informações”.

[...]

Passados quase nove meses do oferecimento de denúncia contra duas pessoas 

apontadas pelo MP⁄RJ como executores do duplo homicídio,  e  quase dois anos 

do duplo homicídio, até o momento não se tem notícia da  identificação dos 
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mandantes e de sua responsabilização criminal. A impunidade dos mandantes é, 

portanto, manifesta.

O que há de concreto é a suspeita veemente, e até agora não  superada por 

provas contrárias pelas autoridades estaduais, de ligação de policiais da Delegacia 

de Homicídios – DH (responsável pela investigação) com o “Escritório do Crime”.

Por que a DH limitou o direcionamento das investigações apenas na versão de 

Rodrigo Jorge Ferreira? Há algum direcionamento investigativo para apurar se há 

participação de Domingos Brazão? Há alguma investigação sobre as relações entre 

Domingos Brazão, Rogério de Andrade, o “Escritório do Crime” e o duplo homicídio? 

Essas são perguntas que seguem sem respostas ao Brasil e ao mundo.

Em 15 de março de 2019, dez relatores e especialistas da  Organização das 

Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos  Humanos (CIDH) 

manifestaram-se, em comunicado, que o “Brasil deve garantir que os assassinos 

da defensora de direitos humanos e vereadora Marielle Franco sejam levados à 

justiça”.

Em 08 de outubro de 2019, documento de pesquisa da Anistia Internacional, 

lançado no relatório ‘Lutando pelo fi m da violência contra mulheres na política’, 

em Nova York, cobrou providências das autoridades brasileiras no caso Marielle 

Franco.

E o tempo corre a favor da impunidade e contra a efi ciência na investigação. 

Com efeito, de acordo Conselho Nacional do Ministério  Público, as taxas de 

elucidação de homicídios no Brasil não ultrapassam 8%. Em países como o Reino 

Unido e a França, esses índices chegam a 90% e 80%, respectivamente. E mais: 

78% dos inquéritos de homicídio são  arquivados principalmente pelo longo 

tempo entre a data e os trabalhos de investigação.

Tal realidade, no caso concreto, agrava-se. O tempo está passando, não se sabe 

dos mandantes e é possível que a investigação esteja, ainda que  parcialmente, 

sob a infl uência de fato, ainda que remota, de envolvidos com  o “Escritório do 

Crime”.

Das informações prestadas no Ofício n. 116394- 1901⁄2019 (fl .  174), extrai-

se que Polícia Civil implementou uma série de medidas  excepcionais, como a 

instauração de um segundo inquérito policial, após um ano da ocorrência do crime 

de homicídio, para então apurar quem foram os mandantes do delito:”

[...]

Deste modo, a federalização do caso emerge como tábua de  salvação da 

responsabilização criminal dos mandantes.

A realidade não é apenas de não identifi cação dos mandantes. É de  indícios 

veementes de comprometimento do aparamento policial na  responsabilização 

dos crimes.
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De volta ao inquérito instaurado pela Polícia Federal, apurou a  autoridade 

policial que o “Escritório do Crime” é grupo conhecido da Polícia Civil – RJ, porém 

não teria como investigar pois não poderiam prender as pessoas que pagariam 

suborno de forma sistemática à unidade  especializada, evidenciando uma 

“corrupção sistêmica” daquele órgão da segurança pública.

Aqui, resta demonstrado o requisito essencial do deslocamento 

de competência, qual seja, a incapacidade do Estado em cuidar do crime, sob pena 

de se caracterizar uma ingerência indevida nos assuntos de entidade federativa 

(IDC nº 01).

Preenchido este requisito, também se encontra presente a grave violação de 

direito humanos.

Como narrado na inicial, o assassinato de  Marielle Franco  consistiu em 

feminicídio de importante e ascendente defensora de direitos humanos, que havia 

sido, ademais, eleita vereadora (quinta maior votação) na cidade do Rio de Janeiro, 

por partido de oposição (Partido Socialismo e  Liberdade – PSOL), adotando 

pautas de promoção de direitos de afrodescendentes, em prol das mulheres e no 

combate à violência policial e aos grupos paramilitares de atuação notória no Rio 

de Janeiro, denominados de “milicianos”, que são compostos por policiais ou ex-

policiais, contando, para seu agir desenvolto, com laços com o aparato ofi cial.

Essas características da vítima geram importante efeito inibidor  para o 

exercício dos direitos humanos na sociedade, pois os assassinos demonstram sua 

força e certeza de impunidade ao atingir um defensor ou defensora de direitos 

humanos, intimidando e deixando inseguros os demais  membros do grupo 

vulnerável envolvido.

Não apenas a gravidade do crime em si, mas especialmente a sua  brutal 

forma de execução e o fato de atingir diretamente um representante  do povo, 

que permanece mais próximo ao mesmo, depois de eleito, em nítida afronta ao 

Estado de Direito, revelam a necessidade inafastável do somatório de esforços de 

todos os órgãos públicos, a fi m de conferir uma resposta à altura da ofensa.

No entanto, o que se observa concretamente é que, desde que  instaurado 

o presente IDC, permanecesse a inércia dos órgãos estaduais na  conclusão das 

investigações, em especial quanto aos mandantes do bárbaro crime.

[...]

Não existe controvérsia, portanto, quanto aos dois fundamentos fáticos a que 

se alude a petição inicial, estando comprovado que:

1 – há um impasse institucional instalado, que interfere na  capacidade de 

investigação efi caz;

2 – o local em que os fatos se deram, bem como os possíveis personagens dos 

fatos, estão diretamente vinculados a grupos criminosos em atuação há anos na 

região, desafi ando esforços para sua investigação e punição.
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Se os fatos são incontroversos e demonstrados nos autos, também  não 

resta dúvida quanto à caracterização da hipótese de grave violação aos direitos 

humanos e ao risco de, mantida a situação, ver-se configurada  hipótese de 

responsabilização do Brasil pelo descumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos já ratifi cados.

Neste sentido, como já demonstrado na petição inicial, manter a investigação 

no âmbito estadual, no contexto já provado, pode consagrar o  desrespeito às 

obrigações internas de garantia aos direitos humanos e gerar  o risco de mais 

uma derrota do Brasil nas cortes internacionais, diante dos precedentes da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos que tratam do descumprimento dos artigos 

8º e 25 do Pacto de San Jose da Costa Rica,  decorrentes da falta de adequada 

investigação dos fatos.

Demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos  constitucionais e 

fáticos para que se determine o deslocamento de competência da investigação 

que envolve o homicídio de Marielle  Francisco da Silva e Anderson Pedro Matias 

Gomes e homicídio  qualifi cado tentado em face de Fernanda Gonçalves Chaves, 

requer o Procurador-Geral da República a procedência do pedido.” 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, em alegações 

fi nais (fl s. 519-589) – subscritas pela Promotora de Justiça Dra. Simone Sibilio 

do Nascimento, Coordenadora do GAECO – MPRJ; Orlando Carlos 

Neves Belém,  Assessor-Chefe da Assessoria de Recursos Constitucionais 

Criminais; e Ricardo Ribeiro  Martins, Subprocurador-Geral de Justiça de 

Assuntos Criminais e de Direitos Humanos – arguiu,  preliminarmente, a 

intempestividade da entrega das alegações fi nais pelo Ministério Público Federal, 

razão pela qual pede o desentranhamento da referida peça. Aduz, ainda,  a 

necessidade de citação do Estado do Rio de Janeiro, por se tratar o incidente 

em análise de espécie de intervenção federal no Estado. No mais, extrai-se da 

manifestação ministerial as seguintes considerações:

“[...]

Não há, com efeito, a menor possibilidade de se reconhecer risco de afetação 

aos Direitos Humanos ou de violação aos Tratados  Internacionais, bem como a 

constatação de que os Órgãos Estaduais não estão aparelhados ou empenhados 

na realização de uma apuração isenta.

Acima de tudo, a leitura de todo material trazido à colação pelo  Ministério 

Público nos itens IV a IX desta peça, com total isenção por essa  Corte da 

Cidadania, sem qualquer envolvimento com as implicações  políticas e as 

repercussões decorrentes do presente caso, revela a  segurança do contexto 

investigatório imprimido até a presente data, com a OITIVA de mais de 230 pessoas, 
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dentre elas, testemunhas, informantes e  indiciados – vide fl s. 29⁄33 do 2º volume 

das peças acostadas pela polícia  civil do estado do rio de janeiro, a realização 

de diversas medidas  cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo 

de dados  telemáticos, interceptação ambiental, buscas e apreensões no curso 

da investigação e análise de imagens colhidas.

Desta forma, sem a ocorrência de “situação excepcionalíssima” e a presença 

do caráter de “subsidiariedade” no IDC em apreço, que atenda aos três requisitos 

de admissibilidade  acima citados que foram  delineados na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça ao longo dos anos, a petição inicial do IDC nº: 24⁄2019 

só pode ser indeferida,  considerando os elementos abaixo apresentados e, 

assim, extinto o processo sem o julgamento do mérito na forma do artigo 485, 

inciso I do NCPC. 

V. Do histórico das medidas adotadas no plano  investigatório desde 

a ocorrência do homicídio de  Marielle Franco e de Anderson Gomes e das 

questões enfrentadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro:

Com a devida vênia, o presente incidente é manifestamente insubsistente!

É impossível se visualizar ou divisar que tenha havido inércia,  leniência, 

tibieza, enfi m, algo que indique a omissão do Estado do Rio de Janeiro, por suas 

autoridades constituídas, diante do fato que agora é  objeto de persecução em 

várias frentes investigatórias.

O Estado do Rio de Janeiro, pela atuação de sua Polícia Civil,  apoiada pela 

Polícia Federal em alguns atos investigatórios, no Ministério Público e no Poder 

Judiciário desde o início se pautaram pelo estrito  cumprimento da Lei e do 

ordenamento constitucional.

O histórico das medidas investigativas realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, 

com efeito, registra a instauração do  Inquérito  Policial 901-385⁄2018  com o 

propósito de se chegar a autoria e  circunstâncias dos homicídios de Marielle 

Franco e Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves.

Em 28 ⁄09 ⁄2018,  o  M inistér io Públ ico do Estado do R io de 

Janeiro  instaurou  Procedimento Investigatório Criminal (PIC)  Nº001⁄18, com o 

escopo de apurar possível existência de Organização Criminosa autodenominado 

“o escritório do crime”, e, com isso,  identificar os seus integrantes e a prática 

de homicídios atribuída a esse  grupo criminoso formado por milicianos e 

mercenários, os quais agem mediante paga.

O procedimento investigatório segue com o auxílio do GAECO -  Grupo de 

Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado -, em sigilo,  não tendo 

havido omissão por parte das Autoridades competentes no Estado  do Rio de 

Janeiro na investigação dos fatos relacionados ao assassinato de Marielle Franco, 

tampouco dos crimes praticados por milicianos e outros homicídios em relação 

a membros do Poder Legislativo municipal na Baixada Fluminense ou no interior 

do Estado.
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Cumpre ressaltar que diante de encontro fortuito durante as  investigações 

dos executores de Marielle e Anderson, o MPRJ instaurou o  PIC N.º: 005⁄2018 

– “Operação Intocáveis”, o qual redundou no  oferecimento de denúncia em 

face de 13 milicianos na região de Rio das  Pedras, Zona Oeste da Cidade do 

Rio de Janeiro, local de origem de Ronnie Lessa, sendo que o processo está em 

curso no 4º Tribunal do Júri da Capital, sob o nº: 0008202-94.2019.8.19.0001, 

estando na fase de oitiva de defesa e, com efeito, contando com a plena atuação 

do GAECO – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Nenhuma linha de investigação foi desprezada, tanto que o Inquérito Policial 

Federal nº 477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ aberto em 01⁄11⁄2018, a partir de requisição da 

Procuradoria Geral da República (Portaria IPL nº 477⁄2018-15 – SR⁄PF⁄RJ constante 

às fl s. 02⁄03, do I Volume do IPF - autos digitalizados) concluiu pelo indiciamento 

de dois personagens, a saber: Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira.

Em 11 de março de 2019 foi oferecida Denúncia nos autos da  Ação Penal 

n° 0072026-61.2018.8.19.0001, perante o IV  Tribunal do Júri da Comarca 

da Capital, em face de  Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz, imputando-lhes 

a participação  nos crimes de homicídios praticados contra a parlamentar 

Marielle Franco  e o seu motorista Anderson Gomes, bem como na tentativa de 

homicídio perpetrada contra a vítima sobrevivente Fernanda Gonçalves.

O processo está submetido ao segredo de justiça, tendo sido  realizado o 

interrogatório dos Réus na data de 04⁄10⁄2019, observando-se  dos autos  que 

a investigação foi desenvolvida  preponderantemente pelas autoridades 

estaduais, sem  prejuízo da colaboração e estrutura Federal sempre que 

necessária.

Na data de 18⁄03⁄2019 foi instaurado o IP 901-266⁄2019,  em virtude do 

desmembramento do IP 901-385⁄2018 (cuja denúncia foi oferecida), visando o 

prosseguimento das  investigações com o fi to de apurar a autoria  intelectual, 

bem como outros possíveis envolvidos e a motivação do  crime, o que revela a 

continuidade da tarefa investigatória pelas Autoridades Estaduais.

Pondere-se, igualmente, que em 26⁄03⁄2019 o Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro ofereceu denúncia em face de Ronnie Lessa e Alexandre Motta de 

Souza, perante a 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital, sob o nº 0056484-

66.2019.8.19.0001 imputando a Alexandre a prática do crime previsto no art. 16, 

da Lei 10.826⁄03 e a Ronnie Lessa o crime previsto nos art. 17 c⁄c art. 20, ambos do 

mesmo Diploma Repressivo. A ação penal segue com auxílio do GAECO.

Ato contínuo, em  01⁄04⁄2019, a DESARME instaurou o  IP 960-00026⁄2019, com 

o fito de apurar a existência de Organização  Criminosa e Comércio Ilícito de 

Armas, tendo como envolvido o denunciado Ronnie Lessa, haja vista a apreensão 

de centenas de peças de armas de  fogo pertencentes ao criminoso, quando 

do cumprimento de Mandado de  Busca e Apreensão, expedido no bojo da 
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“Operação Lume” (nome dado à Operação defl agrada a partir do oferecimento 

da denúncia nos autos Ação Penal nº 0072026-61.2018.8.19.0001).

O procedimento investigatório prossegue com o auxílio do GAECO, mais uma 

vez, demonstrando que a inércia ou eventual omissão na apuração do assassinato 

de Marielle Franco e todas as situações correlacionadas ao crime, com efeito, nunca 

existiu!

Dando prosseguimento ao contexto investigatório que o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro deu azo após o assassinato de Marielle Franco, é de se 

observar que na data de 02⁄04⁄2019  foi instaurado o  IP 901-434⁄2019 atualmente 

conduzido pela DGCOR-LD, com o fi to de apurar possível crime de lavagem de 

dinheiro perpetrado pelos denunciados Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz.

O procedimento investigatório teve andamento com o auxílio do GAECO, no 

entanto, as investigações se encontram suspensas por força de decisão prolatada 

pelo Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Min. Dias Toff oli, nos autos do RE n.º: 

1.055.941.

Não bastassem tais fatos, em  03⁄05⁄2019  foi instaurado pela  Delegacia de 

Homicídios da Capital o  IP 901-334⁄2019, com o fi to de apurar possível crime de 

obstrução à justiça tendo como envolvidos pessoas relacionadas ao denunciado 

Ronnie  Lessa, em mais um desdobramento do caso Marielle, o que  evidencia 

que a alegada inércia ou eventual omissão na apuração do  assassinato de 

Marielle Franco e de todas as situações correspondentes ao  delito principal, tal 

como sustentado pela ex-PGR, com efeito, nunca existiram; o que a fez analisar 

equivocadamente todo contexto, isto é, tomando “a nuvem por Juno”!

Aduza-se, por inteiramente oportuno, a composição do mosaico apresentado 

pelo  Parquet Estadual  quanto às iniciativas tomadas no plano  investigatório 

do assassinato de Marielle Franco e das outras apurações, o  fato de que na 

data de  14⁄06⁄2019,  O Ministério Público do  Estado do Rio de Janeiro ofereceu 

denúncia  no bojo  Inquérito Policial Federal nº 477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ,  em 

face  de  Rodrigo Jorge Ferreira  e  Camila Moreira,  imputando-lhes a prática do 

delito previsto no art. 2º,  §1º, da Lei 12.850⁄13, perante o juízo da 28ª Vara 

Criminal da Comarca da Capital, tendo sido requerida a decretação da prisão de 

ambos os denunciados.

Na data de  09⁄09⁄2019,  o  Ministério Público do Estado  do Rio de Janeiro 

ofereceu denúncia no bojo do IP 901-334⁄2019 em face de 04 (quatro) envolvidos 

– Elaine  Pereira Figueiredo Lessa (esposa de Ronnie Lessa, Bruno Pereira  Figueiredo 

(cunhado de Ronnie Lessa), José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas (os dois 

últimos, amigos de Ronnie Lessa) –, para tanto, imputando-lhes a prática do crime 

de obstrução de justiça, delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850⁄13, bem como 

em relação ao Acusado Ronnie Lessa pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de 

uso  restrito, o processo se encontra distribuído à  19ª Vara Criminal,  autos n.º: 

0133709-65.2019.8.19.0001.
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Pari passu  aos inquéritos policiais, as investigações e as ações  penais 

efetivadas,  o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro enfrenta  fortíssima 

resistência da Google e do Facebook, bem como do próprio  Ministério Público 

Federal - sempre com pareceres favoráveis às empresas -, a fi m de que tivesse acesso 

às provas requeridas.

São, assim, três mandados de segurança impetrados pela Google e mais um 

ajuizado pelo Facebook para impedirem o Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro de investigar:

A uma, o  Mandado de Segurança nº 0072968-96.2018.8.19.0000:  Data de 

impetração do MS: 28⁄12⁄2018, Número no STJ: RMS 60698⁄RJ  (2019⁄0119654-6), 

relator o Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz.

O objeto do Mandado de Segurança impetrado por Google  Brasil Internet 

Ltda. e Google LLC contra ato praticado pelo Juízo  de Direito da 4ª Vara Criminal 

da Comarca da Capital que  deferiu, nos autos de Inquérito Policial no qual 

se investiga o homicídio da  vereadora Marielle Franco e de seu motorista 

Anderson Gomes bem como a  tentativa de homicídio em face de Fernanda 

Gonçalves Chaves, diversas  medidas cautelares, entre as quais a quebra de 

sigilo telemático,  determinado que a Impetrante identifi que os IP’s ou “Device 

ID’s” que  tenham se utilizado do Google Busca no período compreendido 

entre 10⁄03⁄2018 a 14⁄03⁄2018, fazendo consultas com os seguintes parâmetros de 

pesquisa: “Marielle Franco”, “Vereadora Marielle”, “Agenda Vereadora Marielle”, “Casa 

das Pretas”, “Rua dos Inválidos, 122” ou “Rua dos Inválidos”

A tese sustentada pela Google seria de que a ordem em questão é  genérica 

e violadora de direitos constitucionais e legais, mais precisamente,  os ditames 

previstos no artigo 5º, incisos X, XII, LVII e LIV, da Constituição Federal, bem como 

a Lei nº 9.296⁄96, Resolução nº 59⁄2008 do CNJ, o  Marco Civil da Internet e o 

Decreto nº 8.771⁄2016.

Por maioria, o acórdão confeccionado pela 1 ª Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a segurança, o  que ensejou a 

interposição de Recurso Ordinário, tendo sido o Processo remetido ao STJ, no qual 

foi tombado com a numeração de RMS 60698⁄RJ.

A duas, o  Mandado de Segurança nº 0016639-30.2019.8.19.0000:  Data de 

impetração do MS: 26⁄03⁄2019, Número no STJ: RMS 61302⁄RJ  (2019⁄0199132-0), 

relator o Senhor Ministro Rogério Schietti Cruz.

A fi nalidade do Mandado de Segurança impetrado por Google  Brasil Internet 

Ltda. e Google LLC era sustar legítimo ato judicial prolatado pelo Juízo de Direito da 

4ª Vara Criminal da Comarca da Capital que deferiu a quebra de sigilo telemático, 

de um conjunto não identifi cado de pessoas, unidas pela circunstância de terem 

transitado, em  certo lapso de tempo, por diversas coordenadas geográfi cas do 

Município do Rio de Janeiro⁄RJ (Ofício nº4041⁄2018 e Ofício nº 4047⁄2018).
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De forma específica, a ordem envolveu diversas quebras de sigilo  em 16 

amplas áreas (“polígonos”) do centro urbano do Município (Centro, Lapa, Tijuca, 

Barra da Tijuca, dentre outros bairros), abrangendo  residências, repartições 

públicas, cartórios, escritórios de advocacia, hospitais, sindicatos, bancos, igrejas, 

escolas, hotéis, lojas, avenidas e pontos turísticos.

A tese sustentada pela Google é de que a ordem em questão seria genérica, 

particularmente invasiva e violadora de direitos constitucionais e  legais, mais 

precisamente os previstos no artigo 5º, incisos X, XII, LVII e  LIV, da Constituição 

Federal, bem como a Lei nº 9.296⁄96, Resolução nº 58⁄2008 do CNJ, o Marco Civil 

da Internet e o Decreto nº 8.771⁄2016. Afi rma que a ordem objeto da impetração 

não preenche os requisitos de  fundamentação exigidos pela legislação para 

quebra dos sigilos constitucionais.

Assevera que não haveria proporcionalidade na medida, já que  seria 

inadequada, porquanto não oferece mínima garantia de que levará ao  autor 

ou aos autores dos delitos investigados, além de desnecessária, uma  vez que 

há medidas e diligências alternativas que podem ser e foram  tomadas pelas 

autoridades policiais.

O Acórdão proferido pela 1 ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, por maioria, denegou a segurança, tendo havido a interposição 

de Recurso Ordinário e o processo remetido ao STJ (RMS 61302⁄RJ).

Argumentaram os Impetrantes nos dois primeiros mandados de  segurança, 

em suma, que a ordem constitucional não permite que se esvazie a privacidade 

de um sem-número de indivíduos, sobre os quais não há  suspeita concreta, 

pelo simples fato de terem transitado, em certo lapso de  tempo, por diversas 

coordenadas geográfi cas do Município do Rio de  Janeiro⁄RJ, o que implicaria 

em violação à privacidade, ao direito de acesso à informação e às liberdades de 

comunicação.

A três, impetrou o Mandado de Segurança nº  0035023-41.2019.8.19.0000: Data 

de impetração do MS: 14⁄06⁄2019, RMS  nº 62143 ⁄ RJ (2019⁄0318252-3) autuado em 

22⁄10⁄2019, relator o Senhor Ministro Rogério Schietti Cruz.

Neste caso, o objeto do Mandado de Segurança impetrado por Google Brasil 

Internet Ltda. e Google LLC, igualmente, objetivou sustar ato praticado pelo Juízo 

de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o qual deferiu o levantamento 

do sigilo telefônico  e telemático de smartphones acessados em determinado 

perímetro urbano,  qual seja, via expressa Transolímpica e durante certo lapso 

temporal, isto é, entre as 11h05min05seg às 11h20min, do dia 02.12.2018.

A tese sustentada pela Impetrante é de que a ordem de quebra de sigilo seria 

genérica, vedada pela Constituição e pela legislação que regulamenta a matéria, 

a saber, o art. 2º da Lei nº 9.296⁄96, da Resolução  CNJ nº 59⁄2008, do art. 22 do 

Marco Civil da Internet e do art. 11 do Decreto Federal nº 8.771⁄2016; além disso, 

argumenta que após o progresso das investigações e a propositura de ação penal 
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contra os  suspeitos, torna-se ainda mais injustifi cável que se cogite da invasão 

de privacidade de um sem-número de cidadãos inocentes.

Na mesma oportunidade, a Impetrante tentou alegar a  inobservância do 

princípio da proporcionalidade, considerando a existência de 2 suspeitos presos, 

de modo que, seria desproporcional a suposta invasão à privacidade de pessoas 

aleatórias; em razão de a ordem judicial importar em potencial risco aos diretos 

fundamentais, pois  abrangeria os transeuntes na via expressa Transolímpica, 

o que na  visão equivocada da Impetrante afetaria um número elevado de 

pessoas inocentes.

Mais uma vez, no Acórdão proferido pela 1 ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, denegou-se a segurança, 

tendo ocorrido a interposição de Recurso Ordinário e o processo já foi remetido 

ao STJ e será apreciado brevemente!

A quatro,  O Facebook  impetrou Mandado de Segurança  0021568-

09.2019.8.19.0000, RMS nº 62277 ⁄ RJ (2019⁄0340180-5)  autuado em 11⁄11⁄2019, 

relator o Senhor Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:

Neste mandado de segurança, O Facebook objetivou a  concessão da ordem, 

para revogar a decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara  Criminal da Comarca 

da Capital, proferida no Procedimento nº  0239556-90.2018.8.19.0001que 

determinou a quebra de sigilo de dados de oitenta e dois terminais telefônicos, 

devendo ser discriminados dados dos usuários, tais como nome, e-mail, data de 

nascimento, números de telefones  celulares associados à conta, etc.; endereço 

de IP da conexão usada para realização do cadastro inicial no Facebook e logs de 

acesso (registro de  acesso) ao aplicativo Facebook, bem como todas as buscas 

realizadas pelo  usuário nas plataformas Facebook e Instagram, no período de 

01⁄01⁄2018 até a data do recebimento do ofício.

O Acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de  Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, por unanimidade, denegou a  segurança, tendo ocorrido a 

interposição de Recurso Ordinário e o processo ainda não foi remetido ao STJ.

Em todos os casos, o que se verifi ca, de maneira nítida, é a oposição da Google 

Brasil Internet Ltda., Google LLC e o Facebook ao fornecimento de informações 

legítimas e que são relevantes  ao prosseguimento da tarefa investigatória, no 

sentido de se dar continuidade à tentativa de identifi cação dos mandantes.

Tais providências investigatórias empreendidas pelo Ministério  Público do 

Estado do Rio de Janeiro, por si só, revelam o comprometimento  do Estado do 

Rio de Janeiro em garantir a plena execução de uma vertente  investigatória 

no plano da quebra de sigilo telefônico, telemático e de  dados, conquanto 

incompreensivelmente as empresas  Google Brasil  Internet Ltda., Google LLC 

e o Facebook que controlam os  dados de milhões de cidadãos de todo o mundo, 

sabem o que compram, do  que gostam e não gostam, o que leem, aonde vão 

de férias, quanto ganham,  as suas lembranças fotográficas, bem como se estão 
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buscando um carro novo ou tênis para comprar e, ainda, que são capazes de conectar 

e vender todas essas informações, mas inexplicavelmente, se negam a fornecer os 

dados requeridos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e deferidas 

judicialmente.

Importante ponderar, para refutar com veemência a alegação  descabida do 

Ministério Público Federal de que a investigação no Estado  do Rio de Janeiro 

seria conduzida sem critérios, o fato de que  diversas  frentes investigatórias 

foram tomadas pela polícia  judiciária e o Ministério Público do Estado do 

Rio de  Janeiro, mas, curiosamente, o levantamento da origem e  desvio das 

munições empregadas no crime que são da  origem de um lote fornecido 

para própria polícia  federal, como bem destacado no relatório da polícia  civil 

(FLS. 11⁄13 - IDC 24⁄2019, 2a parte, p.p. 36⁄38),  nunca foi  objeto do devido 

aprofundamento investigatório e sequer conclusão!

Isto é, para melhor esclarecer a Corte, a  investigação  conduzida no plano 

federal  sobre o desvio do lote uzzz  18 que foi vendido com exclusividade 

à polícia federal  e utilizado no assassinato de Marielle Franco e  Anderson 

Gomes, não teve o andamento adequado, não se fala em conclusão ou em possível 

arquivamento, uma vez que os seus resultados, de certo, poderiam colaborar na 

elucidação do crime.

É claro que não é cabível se falar em “Federalização” neste caso,  mas é 

surpreendente que a ex-PGR nunca tenha se preocupado com algo tão simples!

Este é o histórico das ações e das medidas que  envolvem o tema 

investigatório dos assassinatos de  Marielle Franco e Anderson Gomes  na 

esfera estadual e a  demonstração simplificada de que NUNCA houve inércia 

do aparelho  estatal na perseguição e realização de todas as diligências para 

a responsabilização penal dos mandantes e executores. 

VI. A demonstração inconcussa da inexistência de  inércia ou morosidade 

do aparelho estatal. Do  comprometimento investigatório do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro e da própria polícia civil. Regularidade da 

atuação do aparelho estatal na investigação das questões criminais referentes 

aos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes e de todos os temas 

correlatos:

O Inquérito Policial nº 901-00385⁄2018 foi instaurado com o fi to de apurar a autoria 

e circunstâncias dos homicídios perpetrados contra as  vítimas Marielle Franco 

e Anderson Gomes, bem como a  tentativa de homicídio em face de Fernanda 

Gonçalves, cujos executores já foram identifi cados, denunciados e processados.

Na data de  11⁄03⁄2019  foi oferecida denúncia nos autos da ação  penal  nº 

0072026-61.2018.8.19.0001, perante o IV Tribunal do Júri da Comarca da Capital, 

em face de Ronnie Lessa e Elcio De Queiroz. Na data de 12⁄03⁄2019, foi defl agrada 

a operação  “LUME”, a qual culminou  na prisão dos executores, bem como no 

cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão.
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[...]

Tangenciando a referida investigação, concluída  com êxito em relação aos 

executores do homicídio da vereadora e seu motorista, como já foi dito alhures 

– histórico dos inquéritos e ações penais – há em curso investigações, bem como 

já foram oferecidas denúncias correlacionadas ao fato, que, a guisa de ilustração, 

citamos:

1. PIC nº 001⁄2018: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou 

Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 001⁄18, com o fi to de apurar possível 

existência de Organização Criminosa  autodenominada “Escritório do Crime”, 

para identifi car os seus  integrantes e os homicídios perpetrados por um grupo 

criminoso formado por mercenários, que agem mediante paga. [...]

2. PIC nº 005⁄2018: Decorreu do encontro fortuito de provas no PIC nº 001⁄18 

acima citado, onde se identifi cou perigosa e articulada  Organização Criminosa 

atuante na zona oeste do Rio de Janeiro, sendo oferecida denúncia em face de 

treze indivíduos.

Tal procedimento redundou na defl agração da operação  “Intocáveis”, ação 

penal que tramita perante a 4ª Vara Criminal da Capital – no IV Tribunal do Júri da 

Capital, em fase de oitiva das testemunhas da defesa. [...]

3.  O Inquérito Policial Federal nº  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ:  foi instaurado 

em 01⁄11⁄2018, a partir de requisição da Procuradoria Geral da República (Portaria 

IPL nº  477⁄2018-15 – SR⁄PF⁄RJ). As investigações concluíram pelo indiciamento 

de dois personagens, quais sejam, Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira. [...]

4.  Com relação aos desdobramentos da denúncia  oferecida em face de 

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, identifi cou-se uma verdadeira trama criminosa:

No âmbito da  Operação  “LUME”, em razão do cumprimento de um  dos 

mandados de busca e apreensão,  outro inquérito policial  foi instaurado, 

mediante auto de prisão em flagrantes  contra Ronnie Lessa e seu amigo 

Alexandre Motta de Souza, diante da farta quantidade de peças de armas de fogo 

e munições encontradas.

Neste giro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  ofereceu 

denúncia em relação aos Indiciados Ronnie Lessa e  Alexandre Motta de Souza, 

perante a  40ª Vara Criminal da  comarca da capital, sob o nº 0056484-

66.2019.8.19.0001, imputando a Alexandre a prática do crime previsto no art. 16, 

da Lei 10.826⁄03 e a Ronnie Lessa o crime previsto nos art. 17 c⁄c art. 20, ambos do 

mesmo Diploma Repressivo. A ação Penal segue com atuação do GAECO e é um 

simples demonstrativo da atuação investigatória do Ministério Público.

Em virtude dos desdobramentos da supramencionada operação,  ante as 

relevantes apreensões e os indícios da prática de outros crimes, na  data 

de  01⁄04⁄2019,  a Delegacia Especializada em Armas  Munições e Explosivos 

(DESARME) instaurou o IP nº  960-00026⁄2019, com o intuito de apurar a 
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existência de Organização  Criminosa e Comércio Ilícito de Armas, tendo como 

envolvido o denunciado Ronnie Lessa. O procedimento investigatório prossegue 

com a coordenação do GAECO.

Outra investigação que se relaciona com a  principal e serve de 

demonstrativo ao zelo e pronta atuação de todo aparato estatal (Polícia Civil e 

Ministério Público), com efeito, se refere ao IP nº 901-00434⁄2019, instaurado na 

data de 02⁄04⁄2019, atualmente conduzido pelo Departamento Geral  de 

Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro  (DGCOR-

LD), buscando investigar a prática do crime de lavagem de dinheiro perpetrado pelos 

denunciados Ronnie Lessa e Élcio de  Queiroz. O procedimento investigatório9 

segue com atuação do GAECO.

Dando prosseguimento as várias frentes investigatórias  empreendidas 

com a instauração da investigação principal (IP nº  901-00385⁄2018), na data 

de  03⁄05⁄2019, foi instaurado pela Delegacia de  Homicídios da Capital  o  IP nº 

901-00334⁄2019, com o fi to de apurar a prática do crime de Obstrução à Justiça, 

a qual teve como envolvidos, as  pessoas relacionadas ao denunciado Ronnie 

Lessa, ou seja, mais um  desdobramento do caso Marielle Franco e Anderson 

Gomes,  revelando o propósito de o Ministério Público investigar, perquirir e 

de  realizar questionamentos viabilizadores da descoberta dos mandantes 

e outros delitos associados à investigação principal.

Neste viés, restou apurado que no curso das investigações, a circunstância de 

que um dia após a defl agração da  Operação “LUME”, a  esposa de Ronnie Lessa, 

a Sra. Elaine Lessa, e o seu irmão Bruno  Figueiredo, engendraram um plano 

criminoso para que pudessem  obstar as investigações em curso e à própria 

ação penal ajuizada, na  medida em que cooptaram outros dois partidários e 

simpatizantes ao cometimento de delitos, identifi cados como Marcio Mantovano, 

vulgo  “Márcio Gordo”, e Josinaldo Freitas, vulgo “DJACA”, a fim de  que 

se desfi zessem de todo o material criminoso armazenado por Ronnie Lessa em um 

apartamento situado no bairro Pechincha, na cidade do Rio de Janeiro.

Apurou-se, com efeito, que o local era utilizado pelo executor para guarda e 

armazenamento de armas de fogo, peças, acessórios e montagem das mesmas.

Com o propósito de embaraçar as investigações, desenvolvidas em relação à 

Ronnie Lessa, os envolvidos recolheram o referido material  ilícito, lançando-o e 

ocultando-o em mar aberto.

Diante da atuação dos criminosos, a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro levando a efeito a  Operação  denominada “SUBMERSUS”, in casu, 

defl agrada em 03⁄10⁄2019, acabou por oferecer nova denúncia em face de Ronnie 

Lessa, agora por posse  ilegal de arma de fogo e acessório de uso restrito, bem 

como, em face de Elaine Lessa, Bruno, Márcio e Josinaldo pelo crime de obstrução 

à Justiça, com fulcro no art. 2º, §1º, da lei 12.850⁄13, [...]



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

576

Registre-se, então, para contextualizarmos a alegação contida no  IDC 

24⁄2019  de que o aparelho investigatório do Estado  do Rio de Janeiro não 

teria condições de investigar a  milícia no estado, que, em síntese,  já são duas 

ações penais  em andamento, com atuação do GAECO, referentes ao  crime 

de obstrução à justiça, envolvendo o caso  Marielle (Processos nº 0279187-

41.2018.8.19.0001, em trâmite  prante a 28ª Vara Criminal da comarca da 

capital;  Processo nº 0133709-65.2019.8.19.0001, em trâmite perante a  19ª 

Vara Criminal da comarca da capital).

É de se perguntar, então, onde e de qual maneira se pode vislumbrar inércia 

ou morosidade da estrutura investigativa do Estado do Rio de Janeiro? 

VII. O comprometimento investigatório do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro e da própria polícia civil. Regularidade da atuação do aparelho 

estatal na investigação da autoria  intelectual referentes aos assassinatos de 

Marielle Franco e de Anderson Gomes:

No que concerne às investigações visando a identifi cação do autor intelectual, 

cioso registrar as linhas investigatórias até então conduzidas  para o devido 

esclarecimento dessa Corte.

Na esfera do IP nº 901-00385⁄2018, ainda na primeira fase, continuaram sendo 

empreendidas inúmeras diligências na tentativa de elucidar a autoria intelectual.

O comportamento investigatório adotado pelo  aparelho público 

estatal, portanto, em nenhum  momento, deixou de analisar todas as 

variantes apresentadas, mesmo aquelas mais inviáveis.

Por exemplo, os depoimentos e atos de investigação iniciais davam conta da 

participação do vereador Marcello Siciliano.

A linha seguida, à época, cingia-se à possível interferência da  vereadora 

Marielle Franco em áreas dominadas pela milícia na região de Vargens, situada na 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o que restou apurado, a Vereadora e o seu gabinete chegou a intervir 

em questões atinentes à regularização fundiária naquela  região, fato que teria 

desagradado interesses de grupos paramilitares e do Vereador, apontado como 

envolvido na grilagem de terras.

Neste sentido, foram realizados diversos ciclos de interceptações telefônicas, 

quebras de sigilo de dados  telefônicos e telemáticos tendo como primeira 

linha de investigação a possível participação do parlamentar supramencionado 

como mandante.

Ainda seguindo esta linha investigativa diversas testemunhas foram ouvidas (fl s. 

29⁄33 dos autos do Inquérito Policial na 1ª fase – relatório acostado no 2º volume deste 

processo), onde foram ouvidas 230 pessoas e inúmeros documentos – vide fl s . 33⁄34, 

bem como fl s. 155⁄196 do citado 2º vol dos documentos trazidos ao IDC), na tentativa 
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de demonstrar o possível  campo de atuação da vereadora Marielle, durante o 

exercício de seu mandato parlamentar e elucidação de eventual mandante.

Paralelamente, foi instaurado o PIC nº 003⁄18, com o fi to de apurar  possível 

envolvimento de agentes políticos com grilagem de terras na região oeste e sua 

infl uência junto à milícia local.

Ante as inúmeras denúncias envolvendo o vereador  Marcelo  Siciliano 

foram manejadas cautelares de busca e apreensão, tendo sido  apreendida farta 

documentação indicativa de lavagem de dinheiro; 06  celulares, cujas extrações de 

dados foram realizadas e já analisadas.

[...]

Registre-se, neste contexto, que embora demonstradas as relações  próximas 

do vereador com os integrantes da milícia,  nada se  identificou, com 

segurança jurídica, que se exige à  hipótese, sobre a sua participação nos 

homicídios perpetrados contra a vereadora e seu motorista.

O PIC nº 003⁄2018, aliás, se encontra suspenso por força da decisão proferida 

pelo Ministro Dias Toff oli, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.055.941⁄SP.

Ainda na fase inicial das investigações, com efeito, surgiram informes singelos 

quanto à possível participação do ex-vereador GIRÃO13, razão pela qual também 

fora alvo de medidas cautelares de quebra de sigilo  telefônico e interceptação 

telefônica.

Noutro giro, no bojo do IP nº 901-00385⁄018, foram manejadas  medidas 

cautelares de quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação  telefônica 

em face de Chiquinho Brazão, em razão de denúncias  aportadas sobre possível 

participação do vereador no homicídio.

Cioso registrar, dada a sofi sticação do crime perpetrado surgiram informações 

preliminares dando conta da possível participação do  autodenominado 

“Escritório do Crime”, grupo de matadores  profi ssionais que agiriam mediante 

paga ou promessa de recompensa.

De fato, ao grupo criminoso seria atribuída uma série de homicídios  não 

apurados, em especial relacionados à “contravenção” na Cidade do Rio de Janeiro, 

o que já é alvo de apuração pela Polícia Civil e o Ministério Público sem qualquer 

restrição.

Referida organização criminosa, deste modo, continua sendo investigada pelo 

GAECO no bojo do PIC nº 001⁄2018 e nunca houve qualquer direcionamento ou 

interferência no atuar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tal como 

alvitra, de maneira esquivocada, o MPF na exordial do IDC em curso.

Registre-se, aliás, que nesta parte da investigação, o Ministério da Justiça atua 

diretamente e prestando apoio ao Ministério Público do Rio do  Janeiro, onde 

diversos atos de investigação vem sendo praticados em conjunto com o GAECO 
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MPRJ, a demonstrar, uma vez mais, que nunca houve inércia, tampouco recusa 

de trabalho em conjunto, sempre que necessário!

Em meio à finalização das investigações dos autores dos homicídios  da 

vereadora e seu motorista, foi instaurado o IPF nº  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ, 

em 01⁄11⁄2018, a partir de requisição da Procuradoria Geral da República.

Impende notar que as investigações foram presididas pela Polícia  Federal, 

porém devidamente acompanhadas, mercê do controle externo da  atividade 

policial exercido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO) até 

o seu efetivo deslinde.

levando-se em conta o que foi apurado e concluído pela Polícia  Federal, na 

data de  14⁄06⁄2019, o Ministério Público do Estado do Rio de  Janeiro ofereceu 

denúncia no bojo Inquérito Policial Federal nº  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ, em face 

de Rodrigo Jorge Ferreira e Camila  Moreira, imputando-lhes a prática do delito 

previsto no art. 2º, §1º, da lei 12.850⁄13, perante o juízo da 28ª Vara Criminal da 

Comarca da Capital,  tendo sido requerida a decretação da prisão de ambos os 

denunciados.

Nada obstante os aspectos acima indicados,  encontra-se em curso o  Inquérito 

Policial desmembrado do procedimento originário, autuado sob nº 901-00266⁄2019, 

com atuação do GAECO,  instaurado com o fito  de dar prosseguimento 

às investigações no que tange à  autoria intelectual, demais envolvidos e a 

elucidação da motivação do crime.

Gize-se, já foram realizados diversos atos de investigação,  ouvidas mais de 

duas centenas de testemunhas, ao total, bem como manejadas diversas medidas 

cautelares imprescindíveis, seja de quebra de sigilo telefônico e telemático, seja 

interceptação ambiental,  acareações, buscas e apreensões, perícias técnicas, 

todas devidamente  documentadas e autorizadas judicialmente, estando várias 

em curso, com o  único e firme propósito de apurar o mandante da trama 

criminosa, notadamente a participação de pessoa denominada Domingos Brazão.

Cogita-se a possibilidade de Brazão ter agido por vingança,  considerando a 

intervenção do então deputado Marcelo Freixo nas ações movidas pelo Ministério 

Público Federal, que culminaram com seu afastamento do cargo de Conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Informações de Inteligência aportaram no GAECO no sentido de  que se 

acreditou que a vereadora Marielle Franco estivesse engajada  neste movimento 

contrário ao MDB, dada sua estreita proximidade com Marcelo Freixo.

Registre-se, já fi ndando as investigações em torno da autoria dos executores, 

no bojo do IPF nº 477, o Ministério Público do Estado do Rio de  Janeiro foi 

cientificado a respeito da existência de uma gravação telefônica  feita pelo 

vereador Marcello Siciliano de uma conversa com o  criminoso Jorge Alberto 

Moreth, vulgo Beto Bomba.
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Relembre-se que Beto Bomba foi denunciado pelo Ministério Público estadual 

na operação “Intocáveis”.

A partir do conhecimento sobre a existência deste áudio, noticiada  pelo 

próprio Vereador, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,  através do 

GAECO, requereu junto ao Juízo competente autorização para busca e apreensão 

do celular do parlamentar visando a obtenção regular e legítima da prova, o que 

restou deferido pelo d. Juízo. [...]

Acerca do conteúdo do áudio, requisitou-se o nacional Jorge  Alberto Moreth, 

vulgo Beto Bomba, interlocutor do vereador  Marcello Siciliano, tendo ambos 

prestado declarações no GAECO.

[...]

Cumpre destacar que Jorge Alberto Moreth e Marcus  Vinícius Reis dos Santos, 

vulgo Fininho, citado por Beto Bomba  no referido áudio, foram denunciados 

pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do GAECO, perante 

o IV Tribunal do Júri da  Comarca da Capital, sendo ambos apontados como 

integrantes da cúpula  da milícia que domina a Comunidade de Rio das Pedras, 

Muzema e  adjacências, na operação denominada “Intocáveis”, conforme 

denúncia referida alhures.

Sem prejuízo, no intuito de apurar e corroborar através de provas  materiais, 

o teor do diálogo voluntariamente gravado pelo vereador  Marcello Siciliano, 

o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  determinou uma série de 

diligências.

Do teor da conversa mantida entre o  criminoso  e o  parlamentar, várias 

diligências corroborativas já foram encetadas,  sempre com a necessidade 

de extrema cautela, haja vista que, além de não  confirmada por seu próprio 

interlocutor, quem seja, Beto Bomba, se  mostrou inconsistente, em princípio, 

diante do que já foi produzido.

Naturalmente, o conteúdo do áudio está sendo cuidadosamente  checado, 

embora cause o mínimo de perplexidade, que a Ex-PGR acredite  que nos dias 

atuais, “alguém”, sobretudo, milicianos e criminosos possam confessar ou revelar 

os reais integrantes de um crime numa conversa telefônica. É espantoso!

Em prosseguimento às investigações, a Autoridade Policial  representou pela 

requisição do custodiado Jorge Alberto Moreth, vulgo “Beto Bomba”, para oitiva na 

qualidade de testemunha nos autos  do IP nº 901-00266⁄2019, tendo o Parquet 

encampado a representação postulando, outrossim, pela requisição do também 

custodiado Marcus Vinícius Reis dos Santos, vulgo Fininho, citado no áudio.

Registre-se, por oportuno, que os custodiados Jorge Alberto  Moreth, vulgo 

Beto Bomba e Marcus Vinícius Reis dos Santos, vulgo Fininho, integram a mesma 

Organização Criminosa e foram presos em decorrência da Operação “Intocáveis” 

defl agrada pelo GAECO⁄RJ.
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De toda sorte, no áudio Jorge Alberto Moreth afi rmou que a morte da vereadora 

Marielle Franco foi encomendada a mando de  Brazão, como também, que 

Marcus Vinícius Reis dos Santos, vulgo “Fininho”, teria sido, na oportunidade, o seu 

atravessador junto aos  criminosos de vulgo “Mad’ (Leonardo Gouvea da Silva), 

“Macaquinho”  (Edmilson Gomes) e “Playboy” (Diego Luccas Pereira), sem tecer 

maiores detalhes sobre o crime.

Disse, também, que o nacional Ronald Paulo Alves Pereira,  conhecido como 

Major Ronald, teria sido o responsável por escoltar o veículo Cobalt até o local dos 

fatos.

Mais uma vez, imperioso revelar que o nacional Ronald Paulo  Alves Pereira, 

vulgo “Major Ronald” foi denunciado pelo GAECO⁄MPRJ, na operação “Intocáveis”, 

sendo apontado como uma das lideranças da milícia atuante na comunidade de 

Rio das Pedras e Muzema.

A par t ir  de requerimento formulado pelo Parquet,  dada a 

evidente  periculosidade de denunciado, o Juízo autorizou sua transferência 

para  presídio de segurança máxima, estando atualmente acautelado 

em Mossoró⁄RN.

Sendo oportuno recordar a nota de rodapé n.º: 10(dez) e o documento nela 

anexado, onde o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, indica a título de 

informação, em suma, o quantitativo de denúncias ofertadas somente no ano de 

2019 contra milicianos16.

Importante, ainda, dar ênfase ao conteúdo do relatório elaborado  pelo 

Ministério Público sobre o alvo em questão, investigado no início da  apuração, 

ante as denúncias preliminares sobre sua participação nos homicídios.

Após exaustiva investigação sobre a sua rotina e atividades criminosas, apurou-

se que no dia dos fatídicos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, o 

“Major Ronald” estava em outro local, qual seja, no interior da Comunidade de Rio 

das Pedras, em local de  frequente encontro do grupo paramilitar do qual fazia 

parte.

Embora as alegações de “Beto Bomba”, neste aspecto, não  tenham sido 

corroboradas pela apuração técnica levada a cabo pelas  autoridades estaduais, 

conforme exaustivamente exposto, ainda não se  descartou a sua participação 

nos fatos, mas, justamente ao contrário do que foi dito pela ex-PGR, em nenhum 

momento, houve omissão ou  desprezo a esta ou aquela vertente ou linha de 

investigação.

Erra, portanto, o MPF, ao atribuir omissão, inércia ou  comprometimento do 

aparelho público do Estado do Rio de Janeiro, no  processo investigatório de 

identifi cação do(s) autor(es) intelectual(is) dos crimes de homicídios de Marielle 

Franco e de Anderson Gomes.
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Aduza-se, outrossim, que no intento de se apurar a veracidade das declarações 

de Jorge Alberto Moreth, o Ministério Público do Estado  do Rio de Janeiro 

manejou medida cautelar de interceptação ambiental, no intuito de interceptar 

as conversas travadas entre este criminoso e Marcus Vinícius Reis dos Santos, vulgo 

“Fininho”, quando ambos comparecessem à Delegacia de Homicídios da Capital, 

para oitiva e acareação.

Com a devida autorização judicial, a Divisão de Evidências Digitais  e 

Tecnologia⁄Coordenadoria de Segurança e Inteligência (DEDIT⁄CSI)  auxiliou na 

instalação do equipamento de áudio na carceragem da Delegacia de Homicídios 

da Capital, tendo sido realizadas as oitivas pela Autoridade Policial sobre o teor do 

áudio em questão, cujos depoimentos formais prestados pelos envolvidos foram 

devidamente acostados aos autos.

[...]

É de se acentuar que a degravação das verdadeiras conversas  travadas por 

ambos os presos e o inteiro teor do áudio foi entregue à  Divisão de Evidências 

Digitais e Tecnologia⁄Coordenadoria de Segurança e  Inteligência (DEDIT⁄CSI), 

sendo que, diante da quantidade de diálogos  travados, o laudo pericial foi 

entregue 11⁄11⁄2019 com a degravação completa das conversas mantidas entre os 

presos e será mais um aspecto probatório trazido aos autos brevemente.

Importante ressaltar, neste diapasão, a cautela adotada pelas  autoridades 

incumbidas na investigação e todas as diligências adotadas,  haja vista que o 

nacional Jorge Alberto Moreth negou, por óbvio, a  veracidade daquelas 

informações transmitidas ao vereador Marcello Siciliano.

Pondere -se,  por  re levante e  opor tuno à  demonstração da 

atividade  investigatória do Parquet estadual, que não só foram desqualifi cadas 

as  declarações quanto à presença física de “Major Ronald” no local dos  crimes, 

como também se afastou a participação de “Mad”, “Playboy” e “Macaquinho” como 

autores dos disparos, tal como afi rmado por “Beto Bomba”.

Como se vê, os argumentos e sugestões lançadas sem qualquer critério pelo 

MPF, a ex-PGR, nos autos da Cautelar Inominada Criminal n.º:  20⁄2019, relator 

o Sr. Min. Raul Araújo, bem como nos autos do IDC n.º:  24⁄2019, partiram de 

fatos que já tinham merecido o devido confronto e  verifi cação pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, no sentido  de desenvolver a amplitude 

investigatória em todos os seus termos e não,  convenhamos, com uma visão 

estreita, limitada, parcial e desconectada dos reais protagonistas dos homicídios 

de Marielle Franco e de Anderson Gomes.

A diretriz investigatória fi rmada pelo Ministério Público do Estado  do Rio de 

Janeiro e pela Polícia Civil, portanto, não desprezou qualquer linha de apuração, 

mesmo porque, as investigações demonstraram que os executores foram, de fato, 

Ronnie Lessa e Élcio De Queiroz, sendo  certo que a imputação se respaldou em 
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vasto material probatório produzido no curso da investigação e outros que foram 

sendo obtidos.

De toda sorte, é impostergável que se possa trazer ao conhecimento  dessa 

Corte da Cidadania, o fato de que os criminosos⁄milicianos “Mad”, “Playboy” e 

“Macaquinho”, citados no já referido áudio pela ex-PGR, como se tivesse sido uma 

descoberta inusitada, a bem da verdade, já se achavam sendo investigados pelo 

GAECO⁄MPRJ, em relação a outros crimes e, também por integrarem organização 

criminosa denominada “Escritório do Crime”, que conforme narrado alhures, 

se trata de  organização criminosa estruturalmente ordenada para a prática 

de homicídios mediante paga e de periculosidade acentuada.

Conforme informado nesta peça destinada a esclarecer e servir de bloqueio ao 

pedido de deslocamento de competência, em suma, encontra-se tramitando no 

GAECO⁄MPRJ, o Procedimento Investigatório Criminal com o fi to de se apurar os 

integrantes e os homicídios envolvendo este grupo de criminosos.

A propósito, “Mad”, “Playboy” e “Macaquinho” são investigados pela participação 

no brutal homicídio da vítima Marcelo Diotti, ocorrido na mesma noite do crime de 

Marielle Franco, pouco tempo depois, no estacionamento do popular restaurante 

Outback, localizado na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Ao que se apurou até o momento, “Mad” e seu grupo criminoso já  havia 

tentado uma emboscada contra a vítima Marcelo Diotti em fevereiro daquele ano 

(2018), durante uma festa de aniversário ocorrida em sua residência, no entanto, 

o grupo desistiu de consumar a execução, dada a presença do Chefe da Milícia da 

Zona Oeste, conhecido como Ecko, a quem nutriam respeito e deferência.

Vale registrar que Jorge Alberto Moreth afi rmou a Marcello Siciliano, no mesmo 

áudio, que “Mad”, naquela noite,  também matou “Shrek”, apelido dado à vítima 

Marcello Diotti.

Assim, a única realidade plausível, é que o investigado “Beto  Bomba” lança 

diversas informações contraditórias e desprovidas de alicerce técnico probatório, 

o que demanda e exige um aprofundamento das  investigações de forma 

responsável, tal como se vem pautando, exaustivamente, o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro com a  integração de todas as autoridades estaduais e 

federais, sempre que necessárias.

Por derradeiro, mas não menos importante, há indícios substanciais angariados 

no curso das investigações conduzidas no PIC nº 001⁄2018,  dando conta da 

participação de “Mad” e seus comparsas no homicídio de  Marcello Diotti, o que 

retira, por completo, a possibilidade de seu envolvimento nos homicídios de Marielle 

e Anderson,  tornando sem  credibilidade o afirmado por “Beto Bomba”, já que 

praticados em locais diametralmente opostos, em horários quase que simultâneos.

A investigação revelou que “Mad”, assim como “Major Ronald”, estava em local 

diverso do local em que se deu a execução da Vereadora  Marielle Franco e de 
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seu motorista, revelando mais um ponto de fragilidade das declarações de “Beto 

Bomba” e da própria versão trazida aos autos do IDC pela ex-PGR.

E não se olvide que os demais citados no áudio apontado como  supostos 

executores, naturalmente, também foram e são alvo de diversas  medidas 

cautelares apresentadas no PIC 001⁄2018, tendo sido “Mad” alvo de mandado de 

busca e apreensão na “Operação Submersos”, defl agrada pelo GAECO e a Polícia 

Civil, em mais um desdobramento do caso Marielle Franco e Anderson.

Além disso, “Macaquinho” e “Leleo” foram denunciados pelo  GAECO  nos 

autos da ação penal n.º: 0033292-80.2019.8.19.0203 por  integrarem organização 

criminosa.

E não bastassem os fatos acima investigados, cumpre trazer ao conhecimento 

dessa Corte da Cidadania, que, recentemente,  a partir da  análise do celular 

apreendido em poder do acusado  Ronnie Lessa foi identificada uma 

mensagem encaminhada por sua companheira Elaine Lessa ao próprio na qual 

encaminha foto de uma planilha reveladora, no sentido de que Elcio de Queiroz 

ingressou no condomínio Vivendas da Barra, onde residia Ronnie Lessa.

Entretanto, o registro de ingresso constava como da casa 58 e não da residência 

pertencente a Ronnie Lessa, qual seja, a casa 65⁄66. Contemporâneo a este achado, 

no dia 04⁄10⁄2019, foi realizado o interrogatório dos Acusados, onde Ronnie Lessa, 

de forma inovadora, muda a sua versão e passa a admitir que Elcio de Queiroz 

esteve em sua residência no dia e horas antes do crime.

A incompatibilidade entre tal revelação e foto da planilha fez com  que o 

GAECO, após a audiência e no mesmo dia solicitasse a expedição de  mandado 

de busca e apreensão para apreender as planilhas, cuja diligência se deu no dia 

05⁄10⁄2019 (sábado), mais uma vez, um demonstrativo da presteza e celeridade 

da atuação das autoridades estaduais.

Em prosseguimento e, acima de tudo, por haver a  imprescindibilidade de se 

dirimir a divergência da planilha e do depoimento  do acusado Ronnie Lessa, o 

empregado do Condomínio foi ouvido pela Delegacia de Homicídios, ocasião em 

que declarou que Elcio afi rmou como seu destino à casa 58, cuja autorização de 

ingresso teria sido emitida por pessoa detentora de foro de prerrogativa junto ao 

STF.

Após a conclusão desta dinâmica investigatória,  imediatamente, o 

GAECO⁄MPRJ paralisou a investigação,  tendo dado ciência dos fatos à chefi a 

institucional do MPRJ, bem como o presidente do STF e o Procurador-Geral da 

República.

Tal providência, naturalmente, se deu por expresso cumprimento das normas 

constitucionais, processuais e recentes decisões do STF acerca do tema, levando-

se em conta que, o MPRJ juntamente com os depoimentos,  igualmente, enviou 

documento que já demonstrava a incongruência no depoimento.
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Acima de tudo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de maneira 

pronta e imediata, descartou  qualquer possibilidade de envolvimento 

do candidato  à presidência da república no evento em questão,  inclusive, 

convocando entrevista e esclarecendo aos órgãos de imprensa para o fi m de se 

evitar especulações e ilações sensacionalistas.

é de se notar que, no dia 14⁄10⁄2019, a Delegacia de Homicídios  remeteu ao 

GAECO, uma mídia contendo arquivos de áudio consistente no registro de toda 

movimentação de ingresso de visitantes, no período de  janeiro até março de 

2018, no condomínio onde residia Ronnie Lessa.

Da perícia realizada pelo setor técnico do Ministério Público, em suma, restou 

comprovado que a voz que autorizou o ingresso de Élcio de  Queiroz era de seu 

comparsa Ronnie Lessa. A referida mídia foi  igualmente encaminhada ao STF e à 

PGR.

Cumpre ressaltar que as investigações fi caram então sobrestadas, sobretudo, 

todas as diligências que tangenciavam, de forma direta ou  indireta a referida 

autoridade, até que houvesse o pronunciamento pela douta Procuradoria-Geral 

da República, o que se deu na data de 06⁄11⁄2019.

Ato contínuo, o GAECO manejou medida cautelar de busca e  apreensão 

dos equipamentos de áudio e vídeo do apontado Condomínio,  com o fi to de 

prosseguir nas diligências, além de diversas outras já  determinadas pela digna 

Autoridade Policial.

Cumpre esclarecer que a Medida Cautelar de Busca e Apreensão foi cumprida 

na data de 07⁄11⁄2019 e o material apreendido foi remetido ao ICCE⁄RJ para perícia 

ofi cial.

Onde está a alegada omissão ou inércia estatal a justifi car o acolhimento do 

presente IDC?

Não existe e é absolutamente injustifi cável a presente medida processual e 

judicial proposta pela ex-PGR!

Outra vez mais, o Estado do Rio de Janeiro, por seu aparato  policial e o 

Ministério Público estadual demonstram que tais personagens foram alvo da ação 

das autoridades estaduais, checagem e confi rmação quanto à participação deste 

ou daquele delito, confome se dessume da cópia da denúncia em anexo.

Inobstante todo o exposto, não se afasta a possibilidade de que a  autoria 

intelectual dos homicídios de  Marielle Franco e de  Anderson Gomes possa ter 

correlação com Domingos Brazão ou, qualquer outra autoridade, daí continuarmos 

a investigar com afi nco, cada  hipótese ou versão, mas sem realizar  “diabruras”, 

inventar indiciados,  acusados ou transformando os inquéritos e processos em algo 

semelhante ao que fazia Tomás de Torquemada.

Por tais motivos, todos os contextos apuratórios, em nenhum  momento, 

restaram desprezados e diversas diligências estão em andamento,  sendo 
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catalogadas, analisadas, destrinchadas, confi rmadas ou não pelas  autoridades 

estaduais, sem desconsiderarmos qualquer linha investigativa,  inclusive alvo de 

medidas cautelares em curso, no presente momento em que se alinha esta peça 

de bloqueio em relação ao inconsistente e indevido IDC.

As investigações são extremamente laboriosas e criteriosas, sempre buscando 

responsabilizar os verdadeiros envolvidos nesta trama criminosa.

É de se afastar, assim, como restou demonstrado à saciedade, a alegada mácula 

ou ideia de falta de empenho ou de suposta interferência no plano investigatório 

desenvolvido pelo aparelho público estadual. 

VIII. O comprometimento investigatório do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro e da polícia civil. Desenvolvimento de várias medidas cautelares. 

A regularidade na investigação da autoria  intelectual referentes aos 

assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Na data de 18⁄03⁄2019 

foi  instaurado o IP 901-266⁄2019, em virtude do  desmembramento do IP 

901-385⁄2018 (cuja denúncia foi  oferecida). A resistência da Google Brasil 

Internet Ltda., Google LLC e do Facebook no fornecimento de esclarecimentos 

e informações para o prosseguimento das investigações. Questões pendentes 

de julgamento  no Superior Tribunal de Justiça nos RMS 60.698, 61.302 

e 62.143(Google) e RMS 62.277(Facebook):

Com o objetivo de fornecer a essa Corte da Cidadania, a real da  dinâmica 

investigatória empreendida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

e a Polícia Civil, afi gura-se relevante destacar, neste tópico,  algumas medidas 

cautelares adotadas e a oposição existente para a  obtenção de elementos 

probatórios que auxiliem na identifi cação de um eventual autor intelectual.

[...]

A partir da conjugação dos dados acima mencionados,  a  dinâmica 

investigativa alvitrada pelo Ministério  Público do Rio de Janeiro almeja 

estabelecer uma interseção de todos os pontos por onde passaram os “devices” 

(dispositivos), para que, a partir daí, já com o  universo bem mais restrito e 

com suspeitos  identificáveis, viabilize-se a análise do conteúdo dos  dados, 

inclusive dados cadastrais e conteúdo dos dados  armazenados nos sistemas 

operacionais respectivos,  que possibilitassem, dessa forma, a identificação 

dos suspeitos.

A manipulação de tais dados, com efeito, viabilizou a identificação  dos 

Executores e, de certo, poderá levar o Ministério Público Estadual ao mesmo êxito 

quanto ao mandante.

[...]

Restando assente que a Google e o Facebook prejudicaram o  acesso aos 

dados que lhe foram requisitados, fato que em momento algum  foi negado, já 

que limitaram-se a sustentar que não há norma que a obrigue  a armazená-los, 
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indubitavelmente, ostenta o dever jurídico de fornecê-los,  por se revelarem 

indispensáveis para a apuração dos crimes em tela, que assumiram repercussão 

internacional.

A identifi cação de quem dirigia o Cobalt e todos  os dados convergentes, 

pouco importando o tempo  passado após o crime, são impostergáveis 

à investigação,  ressalvado se a Google não quer ajudar ou colaborar na 

investigação que poderá viabilizar a identifi cação de criminosos.

Resumidamente, por conseguinte, demonstra o Ministério Público  que 

a investigação em curso está pautada no estrito cumprimento de 

todas  as regras processuais, submetendo-se ao devido processo legal e 

buscando  incessantemente a identificação do  autor intelectual  dos crimes 

de  homicídios de  Marielle Franco  e de  Anderson Gomes e da  tentativa de 

homicídio da Sra. Fernanda Gonçalves. 

IX. A lisura do comportamento investigatório do  Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro e da  polícia civil. Inexistência de morosidade, 

tibieza ou  retardamento na apuração dos fatos delituosos que  envolvem os 

homicídios de Marielle Franco e de Anderson Gomes, a tentativa de homicídio 

de Fernanda Gonçalves e todos as circunstâncias criminais correlatas ao caso 

principal. Condições plenas do  estado do rio de janeiro em dar continuidade 

às investigações:

O inquérito policial destinado à apuração dos  homicídios de  Marielle 

Franco e de Anderson Gomes, bem como a tentativa de homicídio de Fernanda 

Gonçalves, em nenhum momento, sofreu a alegada infl uência, inefi ciência e nem 

contribuiu para estimular novos crimes.

Tampouco se verifica a presença de atividades deletérias emanadas  de 

criminosos infiltrados na Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro para  gerar 

delonga ou semear dúvidas, tal como sustentado, indevidamente, sem critério ou 

respaldo probatório, a fl . 10 da inicial, no sentido de justifi car o presente Incidente 

de Deslocamento de Competência.

A exordial não encontra abrigo em qualquer suporte probatório e tem a sua 

exposição lastreada em “disse me disse”, fofocas de corredores penitenciários e numa 

declaração isolada de um magistrado,  não  correspondendo a realidade fática do 

Estado do Rio de Janeiro, à medida que convola o Estado do Rio de Janeiro em um 

estado federado ao desabrigo da Lei e da Ordem, ou seja, que não teria condições 

para desenvolver qualquer combate à criminalidade.

[...]

A presente ação é um verdadeiro desserviço ao  preceito e primado 

federativo!

Como se vê, não só neste caso, mas em diversos envolvendo  milicianos e o 

crime organizado, independentemente da repercussão interna  ou no exterior, 
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as Instituições Estaduais (os órgãos policiais, do Ministério  Público e do Poder 

Judiciário) sempre envidaram todos os esforços em  elucidar e trazer a público 

os autores⁄executores do hediondo crime, prendendo-os, e a fase do processo já 

superou a da instrução.

De se notar que a Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro  demonstra 

cabalmente o esforço e todo o trabalho direcionado à elucidação  dos 

crimes  homicídios de Marielle Franco  e de  Anderson  Gomes,  bem como 

a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves, para tanto, com a oitiva de mais 

de 230 pessoas, dentre elas, testemunhas, informantes e indiciados – vide fl s. 29⁄33 do 

2º volume das peças acostadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Objetivando a impugnação completa do presente Incidente de Deslocamento 

de Competência e das  alegações fi nais do MPF de fl s. 491⁄506 do 3º volume 

do IDC n.º: 24⁄2019, a comprovação de que a sua defl agração está embasada em 

“disse me disse”, fofocas de corredores penitenciários e numa declaração isolada 

de um magistrado, o Ministério Público responde as mesmas e comprova a sua 

total impertinência.

A primeira das alegações desarrazoadas da  eminente ex-PGR  está 

circunscrita a ideia de que  o delegado da  polícia federal, o sr. Helio Khristian 

Cunha de Almeida  seria o “midas às avessas” e estaria criando entraves 

à investigação?

Isto é o mais puro devaneio e convém impugnar  especificadamente tal 

alegação!

Em nenhum momento, se perdeu o foco investigatório pela suposta atuação 

do referido delegado da Polícia Federal, sendo certo que o mesmo,  sequer é 

destacado no relatório policial de fl s. 26⁄154 da autoridade policial  ao concluir o 

inquérito policial e remessa ao Juízo com a representação da prisão preventiva dos 

Indiciados Ronnie Lessa e de Élcio Vieira de Queiroz.

Oportuno frisar, nesta oportunidade, que se entrave foi criado à investigação, 

o mesmo como bem frisado pela Ex-PGR, sem  dúvida nenhuma,  partiu de um 

depoimento colhido pela  polícia federal indevidamente na sua sede, o que 

indica a  inoportunidade de se manter o referido Órgão atuando paralelamente 

à investigação promovida pelas Instituições Estaduais e sem a devida orientação.

Aliás,  tal contexto é culpa exclusiva da ex-PGR, pois  a mesma, como é do 

conhecimento geral e amplo,  desde o dia  seguinte ao assassinato de Marielle 

Franco já tentava e estava seriamente disposta a trazer para a órbita federal, 

o exame investigatório e criminal da questão, tanto que instaurou pela Portaria 

n.º: 224, de 15 de março de 2018, um grupo de Procuradores da República para 

que fi zessem uma investigação dos fatos.

Tal afirmação está devidamente comprovada, levando-se em conta  que  o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  (MPRJ) para que tivesse a sua 

autonomia preservada e  mantida  para atuar no caso da morte da vereadora 
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Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mais do que rapidamente, teve 

que ingressar no Conselho Nacional do Ministério Público.

E Senhores Ministros, constatem que somente em 21⁄05⁄2019, a Procuradoria-

Geral da República revogou a portaria  PGR⁄MPF nº 224, de 15 de março de 

2018, que designava  Procuradores da República para o acompanhamento 

de todos os atos referentes às investigações.

O objetivo da ex-PGR já era instruir um Procedimento Preparatório de Incidente 

de Deslocamento de Competência (PPIDC) sem causa e sem  fundamento! Eis a 

verdade!

Anote-se que todo o comportamento da ex-PGR, a Sra. Raquel Dodge, sempre 

foi extremamente ofensivo ao contexto federativo, daí porque, na época, já foi 

alvo de reclamação do MPRJ ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

e, por óbvio, do seu  pronto acolhimento quanto à reclamação formulada pelo 

MPRJ.

Com a medida, o Ministério Público fl uminense obteve liminar que determinou 

aos Procuradores da República designados para instruir o  PPIDC que se 

abstivessem da prática de quaisquer atos não referentes às suas atribuições legais 

e constitucionais, preservando assim integral autonomia do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro na condução do caso, até a decisão fi nal da reclamação.

Por fi m, com a notifi cação da revogação da portaria por parte da PGR, o CNMP 

decidiu arquivar a reclamação do MPRJ, entendendo que o  procedimento que 

poderia violar sua autonomia deixou de existir,  permitindo-se, assim, que as 

investigações seguissem sob o comando do Ministério Público fl uminense.

Entretanto, como confessado na exordial do presente Incidente 

de  Deslocamento de Competência e na petição da Cautelar Inominada 

Criminal  n.º: 20⁄2019, a ex-PGR preferiu assumir uma atitude de confronto com 

as Instituições do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que acalentava o desejo de 

investigar o caso Marielle exclusivamente, tanto que  por requisição  da PGR 

houve a instauração do Inquérito Policial n.º:  477⁄2018-15-SR⁄PF⁄RJ, o qual 

serviu para atestar os equívocos provenientes da atuação da Polícia Federal.

Disso resulta que,  a ex-PGR empresta valor signifi cativo à  participação de um 

Delegado da Polícia Federal  que nenhum  protagonismo ou responsabilidade 

pela investigação  teve no andamento do Inquérito n.º: 901-00385⁄2018  e, 

muito  menos, influência no andamento do  nº 901-00266⁄2019, com atuação 

do  GAECO,  instaurado com o fi to de dar prosseguimento às  investigações no 

que tange à autoria intelectual.

Portanto, o Delegado da Polícia Federal, o Sr. Helio Khristian Cunha de Almeida, 

reputado o “Midas às avessas” pela ex-PGR, a bem da verdade, é um servidor público 

federal, ou seja, de responsabilidade exclusiva da União e, como tal, deveria a Ex-PGR 

se encarregar de  proceder ao seu controle e verificação de sua atuação, mesmo 

porque, como se infere dos autos do Inquérito n.º: 901-00385⁄2018 para elucidação 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 589

dos  crimes  homicídios de Marielle Franco  e de  Anderson  Gomes,  bem como 

a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves, o referido delegado nenhuma 

participação efetiva desempenhou e, muito menos retardamento ao contexto 

investigatório deu causa!

A segunda alegação desarrazoada da eminente ex-PGR está centralizada nas 

declarações do Miliciano Orlando Oliveira de Araújo, vulgo Orlando “Curicica” e 

sua companheira Thais Ferreira Bahiense Rodrigues, prestadas aos Procuradores 

da República no Rio Grande do Norte, sem qualquer atribuição, considerando que 

os fatos versados no depoimento, embora  supostamente gravíssimos, apenas 

correspondiam ao Inquérito n.º: 901-00385⁄2018 e a outros delitos da competência 

da Justiça Comum estadual.

Tal circunstância, com efeito, determinou o comparecimento subsequente dos 

Promotores de Justiça do GAECO do MPRJ para a  constatação e renovação da 

referida prova, a par de assegurar a sua viabilidade.

Entretanto, o valor conferido às declarações de Orlando “Curicica” e as 

ilações retiradas pela Ex-PGR quanto ao provável  desvirtuamento da linha de 

investigação, obviamente, nunca se deram na forma imaginada pela mesma.

Logicamente, a investigação conduzida pelos Órgãos Estaduais não  se 

ateve às versões apresentadas nas referidas declarações, as quais se  pautavam, 

basicamente, pelo inconformismo do Declarante com o tratamento recebido na 

Delegacia de Homicídios, para tanto, empreendendo uma série  de denúncias 

contra diversas autoridades estaduais.

No entanto, tais declarações nenhuma referência elucidativa  apresentou ao 

caso concreto envolvendo os crimes homicídios de Marielle Franco e de Anderson 

Gomes, bem como a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves, limitando-

se a tecer considerações de índole puramente pessoais dos motivos pelos quais 

entendia que os crimes foram articulados no denominado “Escritório do Crime”.

Curiosamente,  todo o inconformismo do declarante  só afl orou com a sua 

transferência para a  penitenciária federal de Mossoró, o que faz o MPRJ 

a  examinar as suas declarações com as reservas  necessárias e, naturalmente, 

a mesma atitude, deveria ter sido adotada  pela Ex-PGR, notadamente, em se 

tratando da defl agração de um Incidente de Deslocamento de Competência.

Concomitantemente as declarações prestadas por Orlando “Curicica”, o MPRJ 

verifi ca que a Ex-PGR empresta validez signifi cativa  aos depoimentos fi rmados 

por Rodrigo Jorge Ferreira, vulgo “Ferreirinha”,  inclusive, destacando a fl . 6 da 

exordial do IDC e nas alegações fi nais do MPF - única tese - que eles desviaram 

criminosamente  por meses o rumo das investigações desenvolvidas pela 

Delegacia de Homicídio carioca.

Nada mais equivocado! Vamos explicar.
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Todas as declarações prestadas por Orlando “Curicica”, “Ferreirinha”, “Beto 

Bomba”, “Fininho”, Domingos Brazão, Girão e outros,  obviamente,  sempre foram 

analisadas com a devida prudência e submetidas  ao natural balizamento, no 

sentido de se ter uma percepção ajustada do suporte probatório mínimo para a 

efetivação de um indiciamento ou, quiçá a instauração de qualquer ação penal.

O tempo decorrido para a confrontação de tais elementos está  plenamente 

justifi cado, máxime, se atentarmos para o fato de que os detalhes investigatórios 

buscados pelas autoridades estaduais não se  restringiram aos depoimentos 

prestados por eles, mas sim, em diversas medidas cautelares, como interceptação 

telefônica,  quebra de sigilo de dados telemáticos, interceptação  ambiental, 

buscas e apreensões no curso da  investigação, análise de imagens colhidas, 

com o escopo de cotejar com os depoimentos prestados32.

Engana-se, portanto, a Ex-PGR ao supor que a dinâmica  investigatória 

restou circunscrita a um só depoimento e, por conseguinte  prejudicada no seu 

desenvolvimento, novamente, “tomando as nuvens por juno”.

Tal perspectiva, aliás, é por demais superfi cial, porquanto uma investigação de 

menor porte, nem mesmo conceberia tal alinhamento  indicado pela Ex-PGR na 

exordial do IDC.

No que concerne aos depoimentos prestados por “Ferreirinha”, a verdade é que 

estes foram emitidos e direcionados para tentar desviar o  foco da investigação, 

por puro favorecimento pessoal33, o que gerou a apresentação de denúncia em 

relação ao indiciado  Rodrigo Jorge  Ferreira, vulgo “Ferreirinha”, conforme se 

dessume dos autos do IPL 477.

A despeito da denúncia formulada contra  Rodrigo Jorge  Ferreira, vulgo 

“Ferreirinha”,  o fato é que, embora  concretizada a prática do crime pelo 

Acusado, diversamente do que afi rma  a Ex-PGR, o mesmo não teve o condão 

de afastar o direcionamento  investigativo das Autoridades Estaduais (Polícia 

Judiciária e Ministério  Público estadual) quanto ao seu encaminhamento, 

mesmo porque,  simultaneamente, todas as linhas investigativas já realçadas e 

desenvolvidas (vide nota de rodapé 26) não foram postas à deriva.

Last but not least, é preciso atentar que  as  alegações  desarrazoadas da 

eminente ex-PGR elaboradas neste IDC e na APN 936, simplesmente, provocam 

tumulto processual na ação penal 00072026-61.2018.8.19.0001.

Este fato é incontroverso!

No entanto, o que é pior e mais deletério, é constatar que a defesa  está se 

servindo de toda a argumentação falaciosa e inconsistente  apresentada pela 

Ex-PGR para sustentar a suspensão da ação penal em  andamento contra 

os Executores dos crimes de  homicídios de  Marielle Franco  e de  Anderson 

Gomes, bem como a tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves, no intuito 

de infi rmar a prova penal legitimamente produzida e, assim, conseguir a liberdade 

e impunidade dos Acusados Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz.
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Esta balbúrdia processual foi diretamente propiciada pela atuação  da ex-

PGR ao propor o presente IDC n.º: 24⁄2019 e a uma Ação Penal de questionável 

viabilidade.

Como se pode visualizar, o prejuízo causado ao andamento da  ação penal 

para o julgamento dos Executores de Marielle Franco e  Anderson Gomes está 

sendo incomensurável e tem correlação direta com as ações manejadas pela ex-

PGR, pois o suporte probatório delas está sendo trazido aos autos da ação penal 

pelas Defesas dos Executores, o que é  particularmente nocivo em processos 

da competência do Tribunal do Júri,  onde o julgamento deve ser feito sem a 

apresentação de percalços processuais ou novidades fáticas que possam levantar 

dúvidas aos Jurados, nada obstante o MPRJ esteja pronto a responder a todas em 

Plenário.

A prática do Tribunal do Júri, notadamente, tarefa de pouca ou  nenhuma 

vivência à Ex-PGR impede que a mesma consiga enxergar o  malefício que 

produziu com a defl agração da APn 936 e do presente IDC 24⁄2019, porquanto, 

apenas disseminou e propagou em rede nacional ideias  e dúvidas acerca da 

condução da investigação dos Executores já concluída,  a fim de justificar o 

deslocamento de competência da apuração dos mandantes do crime.

Isso é inadmissível, acima de tudo, quando a ex-PGR demonstra pelos termos 

da petição inicial, que a ela sequer tinha conhecimento integral de tudo que foi 

objeto de investigação para viabilizar a defl agração da ação penal (APn 936) no 

STJ.

Diante do contexto apresentado, o que é certo concluir no presente  feito, é 

que toda a exposição fi rmada pela ex-PGR, de fato, resulta de um  interminável 

“disse me disse”, fofocas de corredores penitenciários e numa declaração isolada 

de um magistrado que não corresponde, como deixamos evidente, a realidade do 

Estado do Rio de Janeiro.

É inquestionável que o presente IDC n.º: 24⁄2019 é completamente impertinente 

e não se sustenta, considerando toda a dinâmica investigatória  produzida pela 

Polícia Judiciária e o ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Acima de tudo, como exaustivamente demonstrado, pelos dados e elementos 

ofertados nas peças juntadas pela Polícia Judiciária no 2º volume  do IDC n.º: 

24⁄2019 (fls. 9⁄289), os procedimentos de apuração prévia, no  âmbito das 

autoridades policiais, com atuação do Parquet local, foram  regulares e nos 

prazos, encontrando-se diversos com a instrução criminal  encerrada, ações 

penais em andamento (vide QR CODE inseridos pelo  MPRJ na presente peça), 

outros com as investigações que estavam  suspensas parcialmente, tendo em 

vista a decisão proferida no RE n.º:  1.055.941 -STF35 e alguns aguardando o 

julgamento dos recursos no STJ  para que a Google e o Facebook, fi nalmente, 

forneçam os dados  solicitados e as investigações possam ser desenvolvidas no 

Inquérito  Policial  nº 901-00266⁄2019  que apura a existência dos mandantes e 

demais procedimentos instaurados.
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Por tudo que foi trazido aos autos, o Ministério Público, com a devida vênia, 

verifica que no caso concreto, não há por que se devesse  efetivamente, na 

medida em que o Estado do Rio de Janeiro, pela atuação de sua Polícia Judiciária, 

conquanto subsidiada ou apoiada em alguns  momentos pela participação da 

Polícia Federal, do seu Ministério Público e  do seu Poder Judiciário, vislumbrar 

que tenha havido leniência ou omissão, ou seja, algo que revele inação do Estado 

do Rio de Janeiro, por suas autoridades constituídas, diante do fato que sempre 

foi objeto de persecução diligente, efi caz e efetiva. 

X. Análise das alegações fi nais do Ministério Público Federal de fl s. 491⁄509 

Independentemente da  manutenção nos autos. Inexistência de morosidade 

ou  retardamento na apuração dos fatos delituosos que  envolvem os 

homicídios de Marielle Franco e de Anderson Gomes, a tentativa de homicídio 

de fernanda Gonçalves e todos as circunstâncias criminais correlatas ao caso 

principal. Condições plenas do Estado do Rio de Janeiro em dar continuidade 

às  investigações. Não comprovação dos requisitos para  propositura do 

Incidente de Deslocamento de  Competência. Evidência de que os órgãos do 

sistema estadual demonstram condições de seguir no desempenho da função 

de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção:

Os argumentos trazidos à colação pelo Ministério Público, em  suma, 

impugnaram especifi camente a petição inicial do IDC n.º: 24⁄2019, bem como as 

alegações fi nais intempestivas juntadas às fl s. 491⁄506.

A transferência de investigações ou julgamentos da Justiça  Estadual para a 

Justiça Federal, necessariamente,  dependeria de que  a petição inicial fi zesse a 

narrativa e a indicação dos casos em que estão identifi cadas as graves violações 

de  direitos humanos no caso concreto, tal como previsto na norma  introduzida 

pela EC n.º: 45⁄04, in verbis:

“Art. 109, § 5º - Nas hipóteses de grave violação de  direitos humanos, 

o Procurador-Geral da República, com a  finalidade de assegurar o 

cumprimento de obrigações decorrentes  de tratados internacionais de 

direitos humanos dos quais o Brasil  seja parte, poderá suscitar, perante o 

Superior Tribunal de Justiça,  em qualquer fase do inquérito ou processo, 

incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.”

  Portanto, a utilização do IDC - Incidente de Deslocamento de  Competência 

-, diante da sua evidente natureza processual e em razão de o  mesmo ser 

portador das características de  excepcionalidade  e  subsidiariedade, incorpora 

a necessidade de  comprovação cumulativa  dos seguintes requisitos:  (I)  grave 

violação de direitos humanos previsto em Tratado Internacional do  qual signatário 

o Brasil; (II) risco de responsabilização internacional do  Estado brasileiro em razão 

da incapacidade das instâncias locais para  realizar a investigação ou julgamento 

das graves violações de direitos  humanos previstos em tratados (IDC’s n. 1, 

2, 3 e 5, Terceira Seção); e,  (III) a evidência de que os órgãos do sistema estadual 
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não mostram  condições de seguir no desempenho da função de apuração, 

processamento e julgamento do caso com a devida isenção.

No caso, a simples verifi cação dos elementos probatórios e dos  argumentos 

apresentados, com amparo em farta documentação, revela que  o Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Judiciária vêm realizando com total 

presteza às suas funções e atividades investigatórias, com isso, deslegitimando as 

afi rmações apresentadas pela ex-PGR.

Nenhuma linha de investigação foi desprezada, tanto que o Inquérito Policial 

Federal nº 477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ aberto em  01⁄11⁄2018, a partir de requisição da 

Procuradoria Geral da República (Portaria IPL nº 477⁄2018-15 – SR⁄PF⁄RJ constante 

às fl s. 02⁄03, do I Volume do IPF - autos digitalizados) concluiu pelo indiciamento 

de dois personagens, a saber: Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira.

Em 11 de março de 2019 foi oferecida Denúncia nos autos da ação penal n° 

0072026-61.2018.8.19.0001, perante o IV Tribunal do Júri da Comarca da Capital, 

em face de Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz,  imputando-lhes a participação nos 

crimes de homicídios praticados contra a  parlamentar Marielle Franco e o seu 

motorista Anderson Gomes, bem como  na tentativa de homicídio perpetrada 

contra a vítima sobrevivente Fernanda Gonçalves.

O processo está submetido ao segredo de justiça, tendo sido  realizado o 

interrogatório dos Réus na data de 04⁄10⁄2019, observando-se  dos autos, que a 

investigação foi desenvolvida  preponderantemente pelas autoridades estaduais, 

sem prejuízo da colaboração e estrutura Federal sempre que necessária.

Na data de 18⁄03⁄2019 foi instaurado o IP 901-266⁄2019, em  virtude do 

desmembramento do IP 901-385⁄2018 (cuja denúncia foi  oferecida), visando 

o prosseguimento das investigações com  o fito de apurar a autoria intelectual, 

bem como outros  possíveis envolvidos e a motivação do crime, o que revela a 

continuidade da tarefa investigatória pelas Autoridades Estaduais.

Pondere-se, igualmente, que em 26⁄03⁄2019 o Ministério  Público do Estado 

do Rio de Janeiro ofereceu denúncia em  face de Ronnie Lessa e Alexandre Motta 

de Souza, perante a 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital, sob o nº 0056484-

66.2019.8.19.0001 imputando a Alexandre a prática do crime previsto no art. 16, 

da Lei 10.826⁄03 e a Ronnie Lessa o crime previsto nos art. 17 c⁄c art. 20, ambos do 

mesmo Diploma Repressivo. A ação penal segue com auxílio do GAECO.

Ora ,  neste  passo,  a  exordia l  apresentada pela  ex-PGR se 

demonstra completamente vazia e desprovida de elementos que comprovem a 

omissão ou inércia dos Órgãos Estaduais, o que foi demonstrado nos autos com 

a juntada de vastíssimos elementos probatórios.

Aliás, como já foi asseverado pelo Ministério Público do Estado do  Rio de 

Janeiro, a petição inicial apresentada pela ex-PGR está embasada no  mais 

profundo “disse me disse”, não havendo na mesma, em resumo, a  indicação de 

qualquer prova de leniência, inércia ou falta de comprometimento das instâncias 
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estaduais em processar e julgar os  crimes  homicídios de Marielle Franco e 

Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves.

É de todo inviável, assim, se cogitar sobre o risco de  responsabilização 

internacional do Estado brasileiro, a qual sequer foi enunciada na petição inicial, o 

que demonstra a inconsistência da mesma.

Não há, por conseguinte, comprovação da ausência de parcialidade ou falta de 

isenção das Autoridades estaduais, porquanto o  inconformismo da ex-PGR está 

pautado, unicamente, em alegações especulativas a revelar mero inconformismo 

com a condução das atividades investigatórias.

Os autos materializam um capricho pessoal da ex-PGR, a qual queria e desejava 

assumir a investigação do caso Marielle Franco a qualquer custo desde o primeiro 

dia, mas que foi detida na sua intenção diante da resistência do Ministério Público 

do Rio de Janeiro e por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (vide 

Nota de Rodapé 1) e pela  própria manifestação da Família de Marielle Franco 

(vide documento de fl s. 512⁄514), a qual rejeita a participação e “federalização” da 

investigação, considerando os resultados obtidos até a presente data.

Convém espancar, por fi m, a alegação de que o caso Marielle Franco tivesse 

implicado em instauração de processo ou procedimento em Corte Internacional 

para  apurar a inércia do estado brasileiro na apuração dos  crimes, tal como 

enfatizado pelo Ministério Público  Federal às fls. 500, parte final, e 501, 

primeiro parágrafo.

Tudo inverdade!

A primeira inverdade contida a fl . 500, parte fi nal, em síntese, se refere a uma 

exortação do Escritório de Direitos Humanos da ONU cobrando uma investigação 

isenta do assassinato de Marielle Franco, no caso, realizada no DIA SEGUINTE AOS 

CRIMES (vide datas e confi ram Eminentes Ministros)36!

Mais nada!

E a manifestação do MPF contida a fl . 501, primeiro parágrafo,  igualmente, 

não conduziu a qualquer defl agração de processo ou  procedimento em Corte 

Internacional, mas apenas uma notícia de que a  pesquisadora da Anistia 

Internacional, a Sra. Lígia Batista, participou do lançamento do relatório “Lutando 

pelo fi m da violência contra mulheres na  política” que aconteceu no dia 08 de 

outubro, em Nova York.

O evento foi organizado pela Relatora especial da ONU sobre  Violência 

contra Mulheres, suas causas e consequências; Alto Comissariado  da ONU para 

Direitos Humanos e ONU Mulheres, ou seja, uma discussão salutar e puramente 

abrangente sobre os aspectos que geram a violência.

Não há nada e nunca houve nenhuma reclamação perante as  Cortes 

Internacionais acerca do andamento da investigação desenvolvida no Estado do 

Rio de Janeiro quanto ao caso Marielle Franco.
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Toda abordagem apresentada pelo MPF na sua exordial ou nas  alegações 

finais, em verdade, não possibilitam a demonstração de que os  requisitos 

indispensáveis a deflagração do presente IDC estejam presentes,  a saber: (I) 

grave violação de direitos humanos previsto em Tratado  Internacional do qual 

signatário o Brasil; (II) risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro 

em razão da incapacidade das instâncias  locais para realizar a investigação ou 

julgamento das graves violações de  direitos humanos previstos em tratados 

(IDC’s n.ºs: 1, 2, 3 e 5, Terceira  Seção); e, (III) a evidência de que os órgãos do 

sistema estadual não mostram condições de seguir no desempenho da função de 

apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção.

Não houve assim a violação ao ideal universalista do Direito  Internacional 

dos Direitos Humanos, porquanto a atuação interna da República Federativa do 

Brasil, representada pelo Estado Federado -  Estado do Rio de Janeiro - cumpre, 

diariamente, todos os esforços à  preservação dos ditames reguladores de 

proteção aos Direitos Humanos e,  acima de tudo, dos Tratados Internacionais 

subscritos pelo Estado brasileiro.

Conclui-se, assim, que a atuação empreendida pelo Estado do Rio de Janeiro 

é responsável, não dando margem a qualquer insinuação de  falha proposital, 

negligência, imperícia ou imprudência na condução dos atos investigatórios.

A dinâmica investigatória levada a efeito pelo Estado do Rio de  Janeiro não 

possibilitou a defl agração de qualquer reclamação no plano  internacional, mas 

somente o mero inconformismo da eminente ex-PGR, o que afasta a possibilidade 

de reconhecimento do Estado brasileiro se achar em visa de descumprir metas ou 

obrigações internacionais de Direitos humanitários.

A eventual autorização de deslocamento da competência ou  chamada 

“federalização”, no caso concreto, seria uma ofensa ao plano da  autonomia 

federativa, gerando o amesquinhamento do Pacto Federativo, em  detrimento 

ao Poder Judiciário, Ministério Público e da Polícia Judiciária do Estado do Rio de 

Janeiro, sem falar, da nítida preterição ao Princípio do Juiz Natural e do Devido 

processo legal.

O instituto do Incidente de Deslocamento de Competência, com  efeito, foi 

criado para possibilitar à União federal fazer cumprir as obrigações internacionais, 

isto é, um mecanismo de tessitura idêntica ao da Intervenção Federal e que não 

pode ser utilizado como suporte aos caprichos pessoais da ex-PGR, notadamente, 

quando não descumprimento das determinações internacionais assumidas pelo 

Brasil no plano humanitário.

Sem a demonstração de que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia 

Judiciária do Estado do Rio de Janeiro tivessem dado ensejo ou propiciado algum 

resvalo no plano internacional dos direitos  humanitários, de fato, a presente 

pretensão se revela manifestamente improcedente.
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Desta forma, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro  pleiteia a 

declaração de insubsistência do presente Incidente de  Deslocamento de 

Competência no plano da inépcia processual, como já analisado em parágrafos 

precedentes ou, quanto ao mérito da questão,  diante da comprovação 

inconteste de inexistência de (I) grave violação de direitos humanos previsto em 

Tratado Internacional do qual signatário o  Brasil; (II) risco de responsabilização 

internacional do Estado brasileiro em  razão da incapacidade das instâncias 

locais para realizar a investigação ou julgamento das graves violações de direitos 

humanos previstos em tratados (IDC’s n. 1, 2, 3 e 5, Terceira Seção); e, (III) evidência 

de que os órgãos do  sistema estadual não mostram condições de seguir no 

desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com 

a devida isenção.

Requer, assim,  o Ministério Público do Estado do Rio  de Janeiro a 

improcedência do pedido, considerando  todos os argumentos jurídicos e 

fáticos apresentados na presente peça. 

XI. Da conclusão e do requerimento fi nal:

Dessa forma, resta claro que não houve insufi ciência do serviço de investigação 

ou ofensa de Tratado no plano internacional.

Também não há que se falar em qualquer tipo de conduta capaz 

de comprometer a apuração isenta dos fatos, como faz crer o Ministério Público 

Federal.

Assim, confi antes no acerto dos fundamentos jurídicos aqui elencados, espera 

e confi a seja indeferido o presente Incidente de Deslocamento de Competência, 

razão pela qual, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro passa a expor e 

requerer o seguinte:

a) - a juntada da presente peça, com 71 (setenta e uma.) laudas, para fi ns 

da apresentação de alegações fi nais da pretensão esboçada no presente 

Incidente de Deslocamento de Competência n.°: 24⁄2019;

b) -  Preliminarmente, que o  Ministério  Público do Estado do Rio 

de Janeiro, consoante o  disposto no art. 127,  caput, da Constituição 

Federal, é instituição  permanente, dotada de autonomia, essencial 

à função jurisdicional  do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime  democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis,  considerando o seu interesse na manutenção da 

atividade  investigatória no âmbito de atuação das Instituições do Estado 

do Rio de Janeiro, nesta oportunidade, traz aos autos a presente impugnação 

- alegações finais - e à míngua de orientação  regimental quanto ao 

processamento de processos dessa natureza, requer a V. Exa, a formalização 

de citação do Estado do Rio de Janeiro para a apresentação de resposta, 

querendo, no prazo que V. Exa. determinar, ex vi do disposto no artigos 5º, 

inciso LV, da CF⁄88 e 75, inciso II do NCPC;
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c) -  Preliminarmente, a inépcia da exordial  IDC - Incidente de 

Deslocamento de Competência  -, diante da sua  evidente natureza 

processual e em razão de o mesmo ser portador  das características 

de   excepcionalidade  e   subsidiariedade, o instituto incorpora a 

necessidade de  comprovação cumulativa dos seguintes  requisitos: (I) 

grave violação de direitos humanos previsto em Tratado Internacional 

do qual signatário o Brasil; (II) risco de  responsabilização internacional 

do Estado brasileiro em razão da  incapacidade das instâncias locais para 

realizar a investigação ou  julgamento das graves violações de direitos 

humanos previstos em tratados (IDC’s n. 1, 2, 3 e 5, Terceira Seção); e, (III) a 

evidência  de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições 

de  seguir no desempenho da função de apuração, processamento 

e julgamento do caso com a devida isenção. Inexistência de comprovação 

dos requisitos.  extinção do processo sem o  julgamento do mérito na 

forma do artigo 485, inciso I do NCPC.

d) - A solicitação de que a mídia eletrônica integral dos  autos dos 

processos - número no STJ: RMS 60698⁄RJ  (2019⁄0119654-6), RMS 

61302⁄RJ (2019⁄0199132-0) e 62143  (2019⁄0318252-3) -, todos da relatoria 

do Sr. Ministro Rogerio  Schietti Cruz, da 6a Turma do STJ e, ainda, o RMS 

62277  (2019⁄0340180-5), da relatoria do Sr. Ministro Reynaldo  Soares da 

Fonseca, da 5a Turma do STJ os quais estão  submetidos ao cumprimento 

e estrita observância do Segredo de Justiça, sejam juntadas aos autos para 

comprovação da atuação  e diligência da Polícia Judiciária e do Ministério 

Público do Estado  do Rio de Janeiro, não sendo possível ao Ministério 

Público trazer  aos autos as peças que integram os referidos autos, mas 

que servem  de suporte à comprovação da dinâmica investigatória 

empreendida pelo Parquet estadual e narrada no item V desta peça;

e) - A solicitação de que a mídia eletrônica integral dos autos dos processo 

número no STJ: Cautelar Inominada Criminal n.º: 20⁄RJ (2019⁄0244212-4), da 

relatoria do Sr. Ministro Raul Araújo, o qual está submetido ao cumprimento 

e estrita  observância do Segredo de Justiça seja juntando aos autos,  não 

podendo o Ministério Público trazer aos autos as peças que  integram os 

referidos autos, mas que servem de suporte à  comprovação da dinâmica 

investigatória empreendida pelo  Parquet  estadual e narrada no item VI 

desta peça de bloqueio;

f ) - O Ministério Público protesta por todos os meios de  prova que se 

fi zerem necessários no decorrer do processo e admitidos em direito; e,

g) - Que o presente Incidente de Deslocamento de  Competência seja 

julgado improcedente, considerando os argumentos trazidos pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro nos itens IV a X desta peça, bem como 

diante do acervo probatório trazido à colação.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2019.” 
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A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, representando 
Agatha Arnaus Reis e Marinete da Silva, apresentou arrazoado às fl s. 689-699, 
pugnando pela “improcedência do presente incidente de deslocamento de competência, 
sem o prejuízo  de eventual cooperação de autoridades federais e estaduais para a 
integral solução das  investigações dos homicídios de Marielle Franco e Anderson 
Gomes e persecução criminal de todos os responsáveis pelas mortes”.

Afirma que, na perspetiva dos familiares das vítimas, “não se pode, 
com  seriedade, qualif icar a atuação das instituições de investigação e persecução 
penal fl uminenses como inefi ciente, desinteressada ou sem compromisso”.

Faz ainda as seguintes considerações:

“[...]  dada a complexidade das organizações criminosas  possivelmente 

envolvidas nos homicídios e dimensão das investigações possivelmente do crime 

político mais grave da história do Estado do Rio de Janeiro – avaliam as familiares 

das vítimas que o juízo de valor formado  pela Procuradoria Geral da República 

sobre a inefi ciência das investigações é superfi cial e incoerente com o conjunto 

de atos  investigativos praticados não apenas pela Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro, mas também pelo Ministério Público Estadual.

Muito ao contrário, tem-se na exordial deste incidente uma análise simplista 

enfocada em uma única linha investigativa, que despreza o  conjunto dos 

atos probatórios encetados no IP 901-00385⁄2018 que, não  obstante as falhas 

estruturais inerentes a toda e qualquer investigação de homicídio no Estado do 

Rio de Janeiro (sobretudo com possível envolvimento de funcionários do Estado), 

apresentou resultados relevantes  e teve sua independência sob constante 

escrutínio do parquet estadual.” 

“[...] muito ao contrário do alegado pela nobre Procuradoria Geral da República, 

todo o cenário colocado no presente IDC indica que a complexidade investigativa 

e a dimensão das consequências dos homicídios  de Marielle Franco e Anderson 

Gomes não permite diferenciar um  loucs de competência mais capaz ou mais 

imune ao poderio do crime organizado atuante no Estado do Rio de Janeiro que 

inclui, sem qualquer dúvida, o comprometimento de funcionários do Estado em 

todas as esferas federativas.

O único mecanismo, no caso em debate, capaz de assegurar a imparcialidade, 

eficiência e independência da investigação e persecução  penal é o papel 

fi scalizador exercido pelo Ministério Público Estadual, assim como pelas familiares 

das vítimas e pela própria sociedade, o que tem, até o momento contribuído para 

os resultados conquistados até aqui.”

 “[...] as familiares das vítimas veem com extrema preocupação o deslocamento 

de competência no estágio processual atual.

Isso porque é indiscutível a correlação entre a investigação do  mando 

dos crimes e a ação penal em curso contra os executores, a qual  encontra-se 

com a instrução fi nda, prestes a culminar-se a primeira fase do  rito processual 
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dos delitos de competência do tribunal do júri.  Evidentemente, a defesa dos 

acusados certamente poderá se utilizar da estratégia argumentativa no sentido 

do processamento conjunto da persecução penal contra os executores e contra 

os mandantes dos  homicídios, de forma que ocasionará demora processual, 

anulação de atos já praticados e até mesmo a soltura dos acusados.

Nesse sentido, eventual deslocamento poderá frustrar os  importantes 

resultados obtidos até aqui, na perspectiva das familiares.

Portanto, na percepção das familiares das vítimas, é evidente que, se existem 

eventuais dificuldades na esfera estadual que dificultam a  independência e 

devida diligência da investigação, não é possível descartar  que as mesmas 

estejam presentes no sistema de justiça federal e, neste  momento processual, 

eventual deslocamento de competência apenas traria maior demora na apuração 

dos delitos e prejuízo aos avanços já alcançados.” 

Monica Tereza Azeredo Benicio, viúva de Marielle Franco,  em sua 

manifestação de fl s. 704-714, consignou, de início, que “o acesso parcial aos 

autos acarretou signifi cativa limitação ao exercício desta manifestação, notadamente 

porque foi a Requerente privada de conhecer parte essencial do conteúdo que informa a 

discussão formulada neste IDC.”

No mais, assevera que:

“[...]  no caso Marielle Franco e Anderson Gomes, se de um lado foi  cogitado 

o risco da infl uência indevida das milícias do Rio de Janeiro junto às instituições 

locais, de outro foram divulgadas informações dando conta da vinculação ao caso 

de autoridade federal e familiar, razão pela qual  também não se pode afi rmar 

total isenção das instituições federais. Não é  possível deixar de anotar, a esse 

respeito, a estranheza da Requerente acerca da tardia manifestação do Ministro 

da Justiça em prol da federalização do caso.” 
“[...]  reitera-se a preocupação da Requerente com eventual  deslocamento 

da competência neste momento do caso, pois, embora restrita às investigações 

sobre os mandantes, poderá trazer prejuízos aos resultados já alcançados. Isso em 

razão da correlação das investigações relativas aos mandantes com a ação penal 

em tramitação contra os réus executores presos cautelarmente, cuja instrução já 

se encerrou e se aproxima o início das demais fases dos feitos de competência do 

tribunal do júri.” 

E arremata:

“1. Reitera o pedido de acesso integral aos autos deste IDC, para  fins de 

exercício efetivo de seus direitos à participação e acesso à justiça;
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2. Manifesta-se pela improcedência do pedido formulado pela  Procuradoria-

Geral da República, mantendo-se a competência das autoridades estaduais para 

prosseguir na investigação dos homicídios, sem prejuízo da participação, quando 

conveniente, das instâncias federais.” 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro peticionou às fl s. 723-726, 

informando que, a despeito de estar o feito tramitando em segredo de justiça, 

foi publicada matéria jornalística com um print screen de suas alegações fi nais. 

Assim, “o  Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro noticia o vazamento 

de informações contidas no processo do IDC 24⁄2019 submetidas ao segredo de justiça, 

o que justifi ca a instauração de inquérito.”

Instada a se manifestar, a Advocacia-Geral da União, por meio da petição 

de fl s. 743-751, pugnou pelo indeferimento do pedido, consignando ao fi nal do 

seu arrazoado que:

“23.  [...]  sem embargo de eventuais equívocos que possam ser  imputados 

à condução em trâmite pela PC-RJ, não nos parece adequado o  descarte 

apriorístico das contribuições em seara investigativa que podem ser alcançadas 

pela atuação direta do parquet estadual para a elucidação do capítulo referente 

aos mandantes, que podem ser desdobradas em futuras ações penais, por órgão 

legitimado e mais próximo aos fatos, cuja lisura e atuação adequadas não foram 

controvertidas no IDC, pelo MPF.

24. A propósito, a Polícia Federal, no OFÍCIO N Q  72⁄2019⁄DREX⁄SR⁄PF⁄AM, 

expedido ao STJ, consignou que elementos  decorrentes da investigação 

levada a efeito nos autos do IPL 477⁄2018-15  SR⁄PF⁄RJ e que podem auxiliar 

no aprofundamento das investigações sobre  o debatido no IDC, foram, 

reservadamente, encaminhados ao MP-RJ,  contribuição probatória que não 

reclama o deslocamento de competência.

25. Não bastasse isso, os próprios familiares da ex-vereadora posicionaram-se 

desfavoravelmente à federalização das investigações e  persecução penal, fator 

que, acreditamos, deve ser considerado e prestigiado pelo STJ.

26. Ademais, não se pode perder de vista que eventual  deslocamento de 

competência à revelia da vontade de familiares das vítimas pode sinalizar futuro 

questionamento da conduta da União, em instância do Direito das Gentes (CIDH), 

por estes interessados, sob eventual alegação (ainda que infundada) de que pode 

repercutir negativamente sobre as atividades investigativas e punitivas do Estado 

do PJ, no caso.

III - Conclusão e encaminhamentos

27. Com suporte nos subsídios prestados pela PF, nos documentos cujo acesso 

restou franqueado a este signatário e nos fundamentos de direito coligidos, com 
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destaque aos requisitos constitucionais e à jurisprudência do STJ, esta CGCJ fi rma 

compreensão no sentido de que não  há elementos sufi cientes que permitam 

manifestação favorável ao  deslocamento de competência vindicado pelo MPF, 

nos autos do IDC n o 24. [...]” 

O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, manifestou-se no sentido de “reiterar 

os termos das manifestações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (fl s. 

36⁄103) e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (fl s. 107⁄117)” (fl . 762).

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da petição de 

fl s. 771-799, ratifi cou os termos das manifestações anteriores, asseverando que: 

há atuação “harmônica e integrada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

com a Polícia Federal”; o Procurador-Geral da República reconhece a autuação do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no plano da segurança pública do 

Estado; desde a ocorrência dos crimes sob investigação, adotou várias medidas e 

realizou importantes diligências, mencionando, as mais recentes, quais sejam, a 

quebra dos sigilos bancário e fi scal e sequestro de bens dos acusados de serem os 

executores dos homicídios, bem como de pessoas próximas, além da apreensão 

de 117 fuzis incompletos.

Mais uma vez afi rma que “o Ministério Público deu total amplitude ao contexto 

investigatório para análise da participação dos acusados e prossegue adotando todas as 

providências que possam levá-los a responder por outros processos e, sobretudo, para 

desvendar a possível existência de mandante dos homicídios de Marielle Franco 

e Anderson Gomes e da tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves” (fl . 784).

Ao fi nal, pede “a juntada de todos os documentos listados nesta petição, a 

fi m  de que seja demonstrada a atuação do Ministério Público na investigação dos 

possíveis  mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e da 

tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves” (fl . 797).

Para facilitar o acesso às peças de informação, determinei à Coordenadoria 

de Feitos Criminais a digitalização dos presentes autos, para tramitação eletrônica.

Contudo, tendo em vista a necessidade, ainda, de se preservar 

o  sigilo  das  investigações em andamento no inquérito em questão, determinei, no 

mesmo despacho, que  fossem  excluídas da digitalização as fl s. 172-457 – vol. 

2  (que contêm informações  pormenorizadas oriundas da autoridade policial 

civil do Estado do Rio de Janeiro), lavrada a respectiva certidão, até que não haja 

mais diligências pendentes, o que será oportunamente verifi cado, para posterior 

juntada e complementação dos autos eletrônicos.
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Em razão do lapso de tempo decorrido desde as alegações finais até 

a presente  data, solicitei ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

que  trouxesse informações atualizadas acerca do Inquérito e do avanço das 

investigações.

Com presteza, o Parquet Estadual trouxe aos autos documentos sigilosos, 

os quais trazem informações sensíveis e relevantes para a apuração dos crimes 

sob investigação.  Por essa razão, requereu a manutenção do sigilo desses 

documentos, para  não comprometer a  efetividade das diligências em andamento, 

restrição de acesso que, evidentemente, não inclui o Ministério Público Federal, 

para quem, ato contínuo, foi franqueada vista dos autos integrais.

Determinei, pois, a extração das peças de informação  oriundas da 

autoridade  policial civil do Estado do Rio de Janeiro e das últimas trazidas 

pelo Ministério Público  do Estado do Rio de Janeiro –  porque fazem alusão 

expressa a  diligências em  andamento  –,  para serem atuadas em  apenso físico, 

mantido  deste  o  segredo de justiça  e,  por conseguinte, a restrição de acesso, 

enquanto o sigilo for imprescindível às investigações em curso.

Este processo foi, primeiro, incluído na pauta da sessão ordinária da 3.ª 

Seção do dia 29⁄04⁄2020, contudo, diante da emergência de saúde pública pela 

qual o país e o mundo atravessam, foram suspensas as sessões presenciais.

Com a normatização da real ização de julgamentos por 

videoconferência (Resolução CNJ n.º 314, de 20 de abril de 2020; e Resolução 

STJ⁄GP n.º 9 de 17 de abril de 2020, complementadas pelas Resoluções STJ⁄GP 

n.º 5 de 18 de março de 2020, n.º 8 de 15 de abril de 2020 e n.º 10 de 28 de 

abril de 2020) o feito foi incluído para a sessão ordinária do dia 27⁄05⁄2020.

Em 20⁄05⁄2020, recebi no Gabinete uma petição, encaminhada por e-mail, 

juntada às fl s. 572-584, na qual se pediu:

“I) A habilitação do Instituto Marielle Franco e Coalizão Negra por  direitos 

como partes interessadas nesse processo;

II) A suspensão condicional do processo, nos termos do art. 313, V, alínea a do 

Código de Processo Civil, para que não seja julgado o mérito  do Incidente de 

Deslocamento de Competência nº 24 enquanto tramita as  investigações no 

Supremo Tribunal Federal sobre as interferências de Jair Bolsonaro e seus fi lhos à 

Polícia Federal, retirando-se, portanto, o processo da pauta de julgamento da 3º 

seção do STJ do dia 27 de maio de 2020.” 
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Na mesma data, proferi decisão às fl s. 586-587, admitindo os Requerentes 

na condição de amicus curiae, e advertindo-os de que o ingresso no feito se daria 

na atual fase em que se encontra, ou seja, pronto para julgamento.

Quanto ao pedido de “suspensão condicional do processo”, determinei vista 

à  Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado  do Rio 

de Janeiro para manifestação, no prazo comum de 2 (dois) dias, o que foi 

atendido prontamente.

A Procuradoria-Geral da República, em manifestação subscrita  pelo 

Subprocurador-Geral da República Dr. Humberto Jaques de Medeiros às fl s. 

595-596,  “posiciona-se pelo indeferimento do requerimento do amicus curiae e 

prosseguimento do incidente a julgamento.”

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em manifestação subscrita 

pelos Drs. Orlando Carlos Neves Belém e Ricardo Ribeiro Martins às fl s. 598-

604, requereram:

“1 – O indeferimento do pedido de suspensão do processo  requerido 

pelo Instituto Marielle Franco e Coalizão Negra por Direitos, na  condição de 

amicus curiae, considerando a inexistência de prejudicialidade  entre o IDC e 

investigação penal em curso no STF, tal como explicitado pormenorizadamente 

no item 2, como também, em razão de o pedido não se coadunar com o papel 

desempenhado pelo amicus curiae na sua participação processual; e ,

2 – Que seja decretado o segredo de justiça quando em discussão  ou 

contenha o processo dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e 

prejudiciais ao desenvolvimento da investigação do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro por ocasião da realização da sessão  de julgamento, diante 

do segredo de justiça Assessoria de Recursos  Constitucionais Criminais Avenida 

Marechal Câmara, nº 350, 7º Andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP – 20.020-080 Tels. 

(021) 2550-7329,  (021) 2215-5973 e 99571-9269 (Assessor-Chefe) e-mail:  arc.

mprj@mprj.mp.br REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA SAF⁄SUL – Quadra  02, Lote 02, 

Bloco B, Salas 402⁄403, CEP – 70.070-600 Telefones: (061)3339-6607 e (061)3339-

6687 6 reconhecido na decisão de V. Exa de  fl s. 859⁄860 e, acima de tudo, pela 

indispensabilidade de o tema ser  abordado na sustentação oral do Parquet 

estadual, o que tornaria inútil o segredo de justiça.”

No dia 21⁄05⁄2020, proferi a decisão de fl s. 608-609, nestes termos:

“Em deferência à laboriosa atividade desenvolvida pelos institutos Requerentes 

– um deles, inclusive, por ostentar o nome da vítima do terrível homicídio que é 
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o cerne da discussão travada neste Incidente –,  em caráter  excepcional, admiti 

seus ingressos na condição de amicus curiae, mesmo  dias antes do julgamento 

ser realizado. A rigor, nem seria o caso de aceitar seu suposto auxílio, porque não 

haveria, a essa altura do processo, nada que os Requerentes pudessem contribuir 

para a apreciação da causa, porquanto já sobejamente instruídos os autos.

Sem embargo, quanto ao pedido de “suspensão condicional do processo”, não 

há, em absoluto, nenhuma relação tampouco prejudicialidade entre o Incidente em 

questão e o referido Inquérito instaurado perante o Supremo Tribunal Federal.

Ilações e conjecturas de conteúdo político não serão alvo de  debates na 

vindoura sessão de julgamento, obviamente adstrito a questões  jurídicas 

pertinentes ao caso.

Embora admitidos, repito, em caráter excepcional, a ingressarem no  feito às 

vésperas do julgamento, não serão recebidos pleitos que, ao invés  de ajudar o 

Tribunal no julgamento da causa, trazem potencialmente tumulto ao processo.

Ante o exposto, indefi ro o pedido de suspensão.” 

Às vésperas do julgamento, também pediu ingresso nos autos como 

parte interessada Elcio Vieira de Queiroz. Proferi a decisão de fl . 626, admitindo-o 

com as mesmas restrições aplicadas aos demais particulares que ingressaram no 

feito.

Feito submetido a julgamento perante a Terceira Seção na data aprazada.

É o relatório. 

 VOTO 

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora):  

I – Preliminar de inépcia da petição inicial do IDC

Não há nenhum defeito formal que impeça o recebimento do pedido 

deduzido pela  Procuradoria-Geral da República. A nominada “preliminar” 

levantada pelo  combativo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na 

verdade, diz  respeito claramente ao mérito da controvérsia posta em debate e, 

portanto, será assim analisado em seguida. 
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II – Preliminar de intempestividade das alegações fi nais da  Procuradoria-

Geral Da República

A propósito, a Constituição Federal dispõe que, “Nas hipóteses de 

grave  violação de direitos humanos, o  Procurador-Geral da República, com a 

f inalidade de  assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 

internacionais de direitos  humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 

perante o Superior Tribunal de  Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, 

incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal” (art. 109, § 5.º, i). 

O RISTJ, por sua vez, estabelece que, “perante o Tribunal, funciona 

o  Procurador-Geral da República, ou o Subprocurador-Geral, mediante delegação 

do  Procurador-Geral” (art. 61); e ainda que “o Ministério Público Federal 

manifestar-se-á nas  oportunidades previstas em lei e neste Regimento” (art. 62), 

sendo certo que, na condição de fi scal da ordem jurídica, é sempre chamado a 

intervir nos feitos criminais perante este Superior Tribunal de Justiça.

Assim, infere-se da norma constitucional que a participação do Procurador-

Geral  da República nestes autos é  compulsória, quer seja pela legitimidade 

exclusiva para suscitar o  Incidente de Deslocamento de Competência e, por 

conseguinte, acompanhá-lo, quer seja pelas  normas legais e regimentais que 

impõem a sua manifestação em feitos criminais.

Nesse contexto, o atraso na entrega das alegações fi nais da Procuradoria-

Geral da República – em prazo impróprio, por mim arbitrado,  diga-se – não 

implica sua desconsideração, uma vez que  imprescindível  sua manifestação 

para o regular processamento e julgamento do incidente em epígrafe, sobretudo 

tendo em conta o relevante interesse público em questão.

Vale frisar, ainda, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – até 

pela inexistência de um rito estanque – sempre esteve à vontade para trazer 

aos  autos toda a documentação e argumentações que entendesse necessárias 

à elucidação das  questões em torno do Incidente em tela, mesmo depois do 

prazo para alegações fi nais. A última manifestação, a propósito, foi em atenção 

a um pedido meu para a Senhora Promotora de Justiça Dra. Simone Sibilio do 

Nascimento, Coordenadora do GAECO, atualizar as informações acerca  das 

investigações. Vê-se, portanto, que não houve quebra de paridade de armas.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro de intempestividade da entrega das alegações fi nais pelo Ministério 

Público Federal e, por conseguinte, o pedido de desentranhamento da  referida 

peça. 
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III – Pedido de juntada de cópia de autos de processos em trâmite no STJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu a juntada aos autos 

de cópia dos seguintes processos em trâmite nesta Corte: RMS 60698⁄RJ,  RMS 

61302⁄RJ e RMS 62143⁄RJ, estes sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti 

Cruz; RMS 62277⁄RJ, distribuído, inicialmente, ao Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, e, posteriormente, redistribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz; 

e Cautelar Inominada Criminal n.º 20⁄RJ (2019⁄0244212-4), Relator Ministro 

Raul Araújo. Esses processos serviriam de “suporte à  comprovação da dinâmica 

investigatória empreendida pelo Parquet estadual”.

Não vejo, contudo, nenhuma necessidade de juntar tais cópias a estes autos, 

na  medida em que a indicação, pura e simples, do conteúdo deles, feita pelo 

zeloso órgão do Ministério Público, é sufi ciente para a fi nalidade almejada.

Por essa razão, deixo de atender à solicitação. 

IV – Ingresso no feito de familiares das vítimas e dos acusados dos homicídios e, 

às vésperas do julgamento, dos amici curiae

Quanto à participação dos particulares neste Incidente – Monica 

Tereza  Azeredo Benicio, viúva de Marielle Franco; Agatha Arnaus Reis e 

Marinete da Silva, familiares das vítimas; Ronnie Lessa – um dos acusados dos 

homicídios sob investigação; Domingos Inácio Brazão – Conselheiro do TCRJ, 

afastado do cargo por  decisão deste Superior Tribunal de Justiça e também 

denunciado nos autos da APn 936⁄DF, sob a relatoria do Ministro Raul Araujo 

–, cumpre anotar que, de início, havia indeferido os pedidos para terem acesso 

aos autos e de se manifestarem como “assistentes de acusação” ou como “partes 

interessadas”.

Primeiro, porque o Incidente em epígrafe se refere à  Inquérito  ainda em 

curso perante a autoridade policial civil fl uminense e, portanto, sem nenhuma 

acusação formal, apenas investigações, cujo sucesso, aliás, depende, em boa parte, 

do resguardo do sigilo das diligências em andamento.

Vale lembrar que, nos termos do  art. 20 do Código de Processo Penal, 

“A  autoridade assegurará no inquérito o  sigilo  necessário à elucidação do fato ou 

exigido pelo interesse da sociedade.”

Entretanto, o  art. 14  do mesmo Código, permite a  participação 

colaborativa de terceiro interessado no inquérito nestes termos: “O ofendido, ou 
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seu representante legal, e o  indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será 

realizada, ou não, a juízo da autoridade.” Essa potencial colaboração, a propósito, 

nunca foi impedida.

A despeito do inequívoco direito de as três primeiras Requerentes 

participarem, na condição de assistente de acusação, nos termos do art. 268 e 

seguintes do Código de  Processo Penal, de eventual futura ação penal contra os 

mandantes do homicídio em questão,  nesta atual fase da persecução penal, 

não me pareceu oportuna, a princípio, a participação de  terceiros interessados 

neste Incidente, mormente em razão da inarredável necessidade de se assegurar 

o bom andamento das diligências pendentes, pano de fundo da discussão 

travada nestes autos.

No mesmo diapasão, foi a manifestação do Parquet Federal, que ressaltou: 

“o  IDC trata de incidente processual no curso de inquérito policial, no qual não se 

prevê a assistência à acusação, própria da fase judicial” (fl . 84).

Quanto aos outros dois Requerentes, embora seja legítimo e inquestionável 

o  interesse manifestado pela investigação que, afinal, busca identificar 

o mandante ou mandantes  dos crimes nos quais estão, em tese, direta ou 

indiretamente implicados, não é esse o escopo do debate travado nestes autos, isto 

é, não se está a investigar quem quer que seja. O foco da discussão, repita-se, é 

saber se a investigação deve ou não ser transferida da Polícia Civil para a Polícia 

Federal.

E nem se argumente com a Súmula Vinculante n.º 11 (“É direito do 

defensor,  no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, 

já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência 

de  polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”), na medida 

em que, se  interesse tiver o defensor dos acusados em buscar os elementos 

de prova  já produzidos  no  inquérito em questão, deve dirigir a solicitação à 

autoridade policial encarregada da investigação ou ao juízo competente.

Nestes autos, repita-se, estão as peças necessárias para julgar 

o  Incidente  suscitado pela Procuradoria-Geral da República, que pede a 

transferência das investigações para a esfera federal, com o propósito primordial 

de “assegurar o cumprimento  de obrigações decorrentes de tratados internacionais 

de direitos humanos dos quais o  Brasil seja parte”. Evidentemente, não está em 

debate a validade ou não de elementos de prova já colhidos e carreados àquele 

Inquérito.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

608

Sem embargo, diante da insistência dos familiares das vítimas e dos 

supostos  envolvidos nos crimes investigados, e para evitar desdobramentos 

recursais dessa questão,  reconsiderei  as decisões anteriores para deferir-

lhes o ingresso no feito e, portanto, acesso aos  autos,  mas deixando de fora 

as informações pormenorizadas oriundas da autoridade  policial civil do Estado 

do Rio de Janeiro, para não comprometer o resultado das  investigações, uma 

vez que explicitava  diligências em andamento. Tal cautela, ao meu sentir,  não 

implicou  nenhuma  restrição ao direito de petição, conforme se infere das 

manifestações acostadas aos autos, as quais trataram amplamente da controvérsia 

trazida pela Procuradoria-Geral da República.

Por fim, às vésperas do julgamento, o Instituto Marielle Franco 

e  Coalizão Negra por Direitos requereram ingresso no feito. Em deferência 

à laboriosa  atividade desenvolvida pelos institutos Requerentes – um deles, 

inclusive, por ostentar o nome da vítima do terrível homicídio que é o cerne da 

discussão travada neste Incidente –, em caráter excepcional, admiti seus ingressos 

na condição de  amicus curiae, mesmo dias antes do  julgamento ser realizado. 

A rigor, nem seria o caso de aceitar seu suposto auxílio, porque não  haveria, 

a essa altura do processo, nada que os Requerentes pudessem contribuir para 

a apreciação da causa, porquanto já sobejamente instruídos os autos.

E, quanto ao pedido de suspensão, conforme relatado, foi indeferido, uma 

vez que  não há, em absoluto,  nenhuma relação tampouco prejudicialidade  entre 

o Incidente em questão e o referido Inquérito instaurado perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

V – Pedido de instauração de inquérito para apurar vazamento de documentos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro peticionou  às fl s. 723-

726, informando que, a despeito de estar o feito tramitando em segredo de 

justiça, foi publicada matéria jornalística com um print screen de suas alegações 

fi nais. Assim, “noticia o vazamento de informações contidas no processo do IDC 

24⁄2019 submetidas ao segredo de justiça, o que justifi ca a instauração de inquérito.”

Faço questão de registrar que, nesses quase 19 anos exercendo o honroso 

cargo de ministra deste Superior Tribunal de Justiça, nunca houve nos feitos sob 

a minha relatoria  qualquer tipo de vazamento,  enquanto  os autos tramitavam 

entre meu Gabinete, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal.
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Entretanto, a partir do momento em que mais partes têm acesso aos autos, 

quase sempre, vemos esse tipo de divulgação seletiva de peças processuais pela 

imprensa – e não vai aqui nenhuma insinuação, tampouco acusação. É apenas 

um registro de um fato.

É muito difícil apurar esse tipo de divulgação indevida de documentos sob 

segredo de justiça, porque são muitos os que passaram a manusear os autos, e os 

jornalistas se valem da prerrogativa de manter o “sigilo da fonte”, além de, até 

hoje, os tribunais não os responsabilizarem por tais publicações.

Não obstante, assiste razão ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

De fato, pode haver conduta criminosa a ser apurada.

Acolho, pois, a manifestação ministerial para determinar à Polícia Federal 

a instauração de inquérito para apurar eventual delito e sua autoria.

 VI – Contextualização

A Constituição da República de 1988, mantendo a tradição inaugurada 

em 1891, consagrou o princípio federativo, alçado à condição de cláusula pétrea 

(art. 60, § 4.º, inciso I),  como pilar fundamental da República Federativa do 

Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito. E o consectário lógico 

de se estabelecer a forma federativa de Estado é o reconhecimento explícito da 

autonomia dos entes que compõem o pacto federativo.

Não obstante, a própria Carta Magna autoriza a União a intervir nos 

Estados (art. 34) e os Estados em seus Municípios (art. 35), mas em  situações 

excepcionais, as quais,  ressalte-se, ensejam a ação drástica justamente para 

preservar a integridade da Federação.

Outrossim, os  direitos humanos  sempre tiveram lugar de destaque nos 

textos  das Constituições brasileiras. Na atual Constituição Federal de 1988, 

dentre os princípios  fundamentais, estão  a dignidade da pessoa humana, que 

é fundamento da República  Federativa do Brasil (inciso III do art. 1.º), e  a 

prevalência dos direitos humanos, que rege as  relações internacionais do Brasil 

(art. 4.º, inciso II).

Os  tratados internacionais sobre direitos humanos, submetidos a regime 

de votação especial em cada Casa do Congresso Nacional, assim aprovados, são 

equivalentes às emendas constitucionais (§ 3.º do art. 5.º, incluído pela Emenda 

Constitucional n.º 45⁄2004).
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O hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, aliás, é no sentido 

de  considerar que os  tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados 

pelo Congresso Nacional fora da hipótese do § 3.º do art. 5.º, são incorporados 

ao ordenamento jurídico pátrio como norma supralegal.

Há expressa indicação do legislador constituinte de que o Brasil propugnará 

pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos (art. 7.º).

A União pode se valer da  intervenção  nos Estados e no Distrito 

Federal para assegurar a observância de princípios constitucionais, dentre eles, os 

direitos da pessoa humana (alínea b, inciso VII, do art. 34).

Nesse contexto, o Legislador preocupou-se em criar mais um instrumento 

apto a  garantir a prevalência dos direitos humanos, mormente prevendo 

uma  forma mais branda de  intervenção  da União na esfera estadual, desde que 

atendidos certos pressupostos.

O  incidente de deslocamento de competência, por iniciativa exclusiva 

do  Procurador-Geral da República, de fato, permite à União a excepcional 

intervenção na esfera de atuação local, de uma forma menos drástica do que a 

intervenção prevista nos moldes do art. 34,  visando ingressar supletivamente 

em casos que, eventualmente, pudessem trazer consequências  danosas 

para o Brasil no cenário internacional, quando constatado o desrespeito a 

compromissos assumidos nessa seara.

Trata-se, como se sabe, de instituto introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro pela Emenda Constitucional n.º 45⁄2004, que acrescentou o § 5.º ao 

art. 109 da Constituição Federal, in verbis:

“§ 5.º  Nas hipóteses de  grave violação de direitos humanos, o  Procurador-

Geral da República, com a fi nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de  direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do 

inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça 

Federal.”

 Oportuno destacar que, até hoje, inexiste legislação ordinária disciplinando 

a norma constitucional, o que, no entanto, não afasta sua imediata aplicabilidade, 

a teor do § 1.º do art. 5.º da Constituição Federal:

“§ 1.º  As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais  têm 

aplicação imediata.”
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Assim, coube a este Superior Tribunal de Justiça a tarefa de delimitar 

suas nuanças até que o legislador ordinário o faça.

Participei dos julgamentos dos primeiros IDC’s suscitados perante este 

Superior Tribunal de Justiça. Fui Relatora do IDC n.º 02, o primeiro a admitir a 

transferência da persecução penal para a esfera Federal. Naquela oportunidade, 

teci as seguintes considerações e ponderações, ainda pertinentes:

“Dessume-se da norma constitucional que o incidente de  deslocamento de 

competência para a Justiça Federal fundamenta-se,  essencialmente, em  três 

pressupostos:

(1) a existência de grave violação a direitos humanos;

(2) o risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento 

de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; e

(3) a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer  respostas 

efetivas.

Os dois primeiros estão expressos na Carta Magna; o terceiro se  apresenta 

como consectário lógico daqueles. Afinal, só se justificaria a  transferência 

da competência no caso de o Estado não estar cumprindo suas  obrigações 

institucionais.

A propósito, por ocasião do julgamento do IDC 01⁄PA perante esta Eg. Terceira 

Seção, publicado no DJ de 10⁄10⁄2005, o eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Relator, expressou o mesmo entendimento, nestes termos, in verbis:

“Além dos dois requisitos prescritos no §  5º do art. 109 da  CF, quais 

sejam, (a) grave violação a direitos humanos e (b) assegurar o cumprimento, 

pelo Brasil, de obrigações decorrentes  de tratados internacionais,  é 

necessário, ainda, a presença de  terceiro requisito,  (c) a incapacidade 

(oriunda de inércia,  negligência, falta de vontade política, de condições 

pessoais,  materiais etc.) de o  Estado-membro, por suas instituições 

e  autoridades, levar a cabo, em toda a sua extensão, a persecução  penal. 

Tais requisitos  –  os três  –  hão de ser  cumulativos,  o que  parece ser de 

senso comum, pois do contrário haveria indevida, inconstitucional, abusiva 

invasão de competência estadual por  parte da União Federal, ferindo o 

Estado de Direito e a própria federação, o que certamente ninguém deseja, 

sabendo-se,  outrossim, que o fortalecimento das instituições públicas 

– todas, em todas as esferas – deve ser a tônica, fi el àquela asserção segundo a 

qual, fi guradamente, “nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais 

fraco”. Para que o Brasil seja pujante, interna e externamente, é necessário 

que as suas unidades federadas – Estados, DF e Municípios –, internamente, 

sejam, proporcionalmente, também fortes e pujantes.” 
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[...]

Com efeito, a caracterização da grave violação a direitos humanos, a ponto de 

autorizar a incidência da regra de exceção, esbarra na subjetividade do avaliador e 

na variedade de parâmetros possíveis de serem considerados para a constatação 

do fato. Sem embargo, é da responsabilidade deste Superior Tribunal de Justiça, 

observada a  razoabilidade e a proporcionalidade da medida, examinar o caso 

concreto e dar efetividade à norma constitucional, superando tais difi culdades.

Os direitos humanos, desde há muito, têm sido tema de debate entre os povos 

assim considerados civilizados, que buscam o aprimoramento das relações sociais 

com a valorização do indivíduo.

O respeito aos direitos inerentes à condição de pessoa humana, cujo conteúdo 

histórico é variado e está em constante expansão, é reconhecidamente o alicerce 

para construção de uma sociedade justa,  fraterna e solidária, que assegure ao 

indivíduo proteção contra ações atentatórias a sua dignidade.

Vivencia-se, hoje, um irrecusável processo de mitigação das  fronteiras 

entre países, sociedades, culturas e economias, que se  convencionou chamar 

de “globalização”. Nesse contexto, insere-se a  preocupação internacional com 

algo que, não faz muito tempo, era assunto  predominantemente doméstico: 

efetivação dos direitos e garantias individuais relacionados à dignidade da pessoa 

humana.

Os países se comprometem, assim, a garantir esses direitos internacionalmente 

consagrados, como forma de se apresentar perante a comunidade internacional 

como um lugar onde as pessoas são respeitadas e podem ir e vir, viver, trabalhar 

e se relacionar dentro de uma sociedade que  lhes garantam as expressões da 

liberdade.

Não se trata, por certo, de mera retórica. A inobservância de  compromissos 

assumidos nesse patamar pode acarretar consequências  danosas ao Estado 

“infrator”, na medida em que, além das sanções diretas –  quando aceita a 

jurisdição supranacional, como é o caso do Brasil –, ainda podem tais violações 

repercutir em outras esferas de interesses, mormente o econômico: a depender 

da extensão do dano, cria-se um cenário de  desestímulo ao aporte de capitais 

e investimentos externos no país, por  fundado receio dos riscos decorrentes da 

instabilidade e da insegurança gerada pelo desrespeito aos direitos humanos.

Se, por um lado, é justificada, e legítima, a existência de  instrumentos de 

intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, por  outro lado, há de se 

utilizá-los com parcimônia e ponderação, sob pena de  se desvirtuar a divisão 

de atribuições e competências entre os entes da  federação, com potencial 

capacidade de criar com o remédio mais problemas do que a solução buscada.

Como bem anotado pelo eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima  por 

ocasião do julgamento do primeiro incidente de deslocamento de competência 

submetido a esta Corte:
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“4.3 - É imprescindível, todavia, verifi car o real signifi cado da expressão 

“grave violação de direitos humanos”, tendo em vista que todo homicídio 

doloso, independentemente da condição pessoal  da vítima e⁄ou da 

repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave 

violação ao maior e mais  importante de todos os direitos do ser humano, 

que é o direito à vida. Esta é uma das difi culdades.

4.4 - Destarte, não é razoável admitir – sob pena, inclusive, de esvaziar a 

competência da Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça 

Federal – que todos os processos  judiciais que impliquem grave violação 

a um desses direitos possam  ensejar o deslocamento da competência 

para o processamento e  julgamento do feito para o Judiciário Federal, 

banalizando esse  novo instituto, que foi criado com a finalidade de 

disponibilizar  instrumento capaz de conferir eficiente resposta estatal 

às violações  aos direitos humanos, evitando que o Brasil venha a 

ser  responsabilizado por não cumprir os tratados internacionais, por  ele 

fi rmados, que versem sobre esses direitos internacionalmente protegidos.

[...]

6.1 - Vetores basilares para se saber, concretamente, qual  a regra ou 

garantia constitucional deva prevalecer resulta, assim, da observância dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

A exegese da norma constitucional deve observar, portanto, os  princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, cujos conteúdos são  bastante largos, 

cabendo ao intérprete sua fi el aplicação observadas as peculiaridades da hipótese 

sob análise. Os textos constitucionais  contemporâneos, a propósito, tendem 

a fazer prevalecer os princípios sobre  as regras, o que enseja a ponderação de 

valores, tarefa a ser realizada com a análise do caso concreto.

[...]

Contudo, não é a inconteste gravidade das circunstâncias do crime  em 

tela razão sufi ciente, por si só, para autorizar a medida excepcional. Há  de se 

verificar, outrossim, se estão presentes os segundo e terceiro  pressupostos, 

respectivamente, se existe risco de responsabilização internacional decorrente do 

descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais, 

bem como se as ações das autoridades locais não têm sido efetivas.

[...]

Vale ressaltar, desde logo, que a luta contra violações aos direitos  humanos, 

em especial em nosso país, é uma tarefa árdua e encontra muitos  obstáculos 

históricos, inclusive decorrentes da escassez de recursos. E a  excepcional 

possibilidade de se levar uma investigação ou uma ação em andamento para a 

esfera federal não signifi ca impor uma hierarquia, aliás inexistente, entre os entes 

federados, tampouco menosprezar a ação da  Justiça e do Ministério Público 
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estaduais ou dos órgãos executivos locais. A  correção e a boa-fé da ação dos 

agentes estaduais são, a princípio, presumidas.

No entanto, justamente por precariedades ou limitações estruturais,  pode 

restar caracterizada a defi ciência da atuação das autoridades locais na consecução 

de suas atividades institucionais, até mesmo para averiguar e reprimir eventuais 

desvios de conduta dentro dos seus próprios órgãos.

Diante da notória dificuldade de se implementar políticas públicas  de 

concreção dos direitos fundamentais, este país tem vivenciado algumas  graves 

violações aos direitos humanos, o que não quer dizer que se cogite  federalizar 

toda e qualquer ação.

Repita-se: há de se verifi car a razoabilidade e a proporcionalidade da medida 

excepcional, com vistas a viabilizar uma atuação estatal mais  eficiente em 

determinados casos com potencial capacidade de implicar sanções internacionais 

ao Brasil, quando há reconhecida inércia ou  inefi ciência das autoridades locais 

que justifi que tal excepcionalidade.” 

De lá para cá, todos os Incidentes de Deslocamento de 

Competência suscitados  perante esta Corte foram apreciados sob 

essas diretrizes traçadas desde os primeiros  julgamentos, quais sejam, 

a  excepcionalidade,  necessidade,  imprescindibilidade,  razoabilidade e 

proporcionalidade da medida, observada a exigência de se reunir os  seguintes 

pressupostos para o seu deferimento:  (1)  a existência de grave violação a 

direitos humanos; (2) o risco de responsabilização internacional decorrente do 

descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; 

e  (3)  a incapacidade das instâncias e  autoridades locais de oferecer respostas 

efetivas.

Confi ram-se, ilustrativamente, os seguintes precedentes que reafi rmam 

esses parâmetros:

“Incidente de Deslocamento de Competência.  Chacina do Cabula. Operação 

policial conduzida em  Salvador⁄BA que resultou na morte de 12 pessoas entre 

15 e  28 anos e em 6 feridos, em fev⁄2015. Denúncia oferecida pelo  Ministério 

Público Estadual, acusando os policiais envolvidos na operação do cometimento 

do crime descrito no art. 121, § 2º, I (segunda fi gura - torpe), III  (última fi gura - 

perigo comum) e IV (segunda fi gura -  emboscada), do Código Penal. Sentença 

de absolvição  sumária. IDC suscitado pelo Ministério Público em  conjunto com 

apelação dirigida ao Tribunal de Justiça. Inexistência de evidência de que os órgãos 

do sistema  justiça (estadual) careçam de isenção ou das condições  necessárias 

para desempenhar as funções de apuração, processamento e julgamento do caso.
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1. O Incidente de Deslocamento de Competência foi instituído pela Emenda 

Constitucional n. 45⁄2004, que inseriu um § 5º no art. 109 da Constituição Federal, 

atribuindo a esta Corte a competência para o seu  julgamento. Na esteira do 

comando constitucional, a Resolução STJ n. 6, de 16⁄02⁄2005, promoveu a inserção 

de tal incidente no rol dos feitos  submetidos a este Tribunal Superior, sem 

contudo, à míngua de norma legal  que regulamente devidamente a previsão 

constitucional, dispor sobre regras que orientem o modo como deve ele tramitar 

e ser processado.

2.  A jurisprudência consagrou três pressupostos principais que  devem ser 

atendidos simultaneamente para o acolhimento do Incidente de  Deslocamento 

de Competência: (i) a constatação de grave violação efetiva e  real de direitos 

humanos; (ii) a possibilidade de responsabilização  internacional, decorrente do 

descumprimento de obrigações assumidas em  tratados internacionais; e (iii) a 

evidência de que os órgãos do sistema  estadual não mostram condições de seguir 

no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com 

a devida isenção.

3.  No julgamento dos IDCs n. 3⁄GO e 5⁄PE, a Terceira Seção desta  Corte ressaltou 

que o deslocamento de competência efetuado no incidente  constitucional, por 

se tratar de exceção à regra geral da competência  absoluta, somente deve ser 

efetuado em situações excepcionalíssimas,  mediante a demonstração de sua 

necessidade e imprescindibilidade “ante  provas que revelem descaso, desinteresse, 

ausência de vontade política,  falta de condições pessoais e⁄ou materiais das 

instituições - ou de uma ou  outra delas - responsáveis por investigar, processar 

e punir os responsáveis  pela grave violação a direito humano, em levar a cabo a 

responsabilização  dos envolvidos na conduta criminosa, até para não se esvaziar 

a competência da Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal” 

(IDC 5⁄PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,  Terceira Seção, julgado em 

13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014). Desse raciocínio, revela-se o caráter de excepcionalidade 

da providência determinada no incidente.

[...]

7. Incidente de Deslocamento de Competência julgado  improcedente.”  (IDC 

10⁄DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da  Fonseca, Terceira Seção, julgado em 

28⁄11⁄2018, DJe 19⁄12⁄2018.) 

“Incidente de Deslocamento de Competência (IDC). Greve de policiais militares 

do estado do Espírito Santo.  Justiça Militar Estadual. Inefi cácia das instâncias 

locais e  risco de responsabilização internacional, quanto aos  crimes militares 

próprios objeto do IDC, não caracterizados. Indeferimento.

1. O IDC foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por via  da EC 

45⁄2004 para possibilitar a transferência de investigações ou  julgamentos, da 

Justiça Estadual para a Justiça Federal, nos casos em que  identifi cadas graves 
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violações de diretos humanos passíveis de atrair a  responsabilização do Estado 

brasileiro no plano internacional - CF, artigo 109, § 5º.

1.1.  O IDC possui natureza processual, com características de  excepcionalidade 

e subsidiariedade. Quanto aos seus requisitos, exige-se  cumulativamente (i)  grave 

violação de direitos humanos previsto em tratado  internacional do qual signatário 

o Brasil; (ii) risco de responsabilização  internacional do Estado brasileiro em razão 

incapacidade das instâncias  locais para realizar a investigação ou julgamento das 

graves violações de  direitos humanos previstos em tratados (IDC’s n. 1, 2, 3 e 5, 

Terceira Seção).

2. A inércia das instâncias locais e o risco de responsabilização internacional são 

requisitos correlacionados - este pressupõe aquele - a serem justifi cados sob critérios 

objetivamente aferíveis.

2.1. Ausente prova de leniência, inércia ou falta de  comprometimento das 

instâncias locais em processar e julgar os crimes militares próprios objeto do IDC, 

inviável se cogitar sobre o risco de  responsabilização internacional do Estado 

brasileiro.

2.2. Parcialidade da Justiça Militar Estadual não demonstrada.  Alegações 

especulativas a revelar mero inconformismo com o modelo de  deliberação da 

Justiça Castrense. Desfecho - no sentido de que pressões  exógenas estão a 

infl uenciar a lisura dos julgamentos - não evidenciado.

2.3. Eventuais dificuldades nos julgamentos de oficiais de altas  patentes 

devem ser superadas dentro da própria institucionalidade da  Justiça Militar 

- excepcionalidade e subsidiariedade (última ratio) do  instituto. O IDC não 

se legitima como alternativa meramente conveniente de  substituição de 

competência constitucional.

3. Controvérsias sobre a oportunidade e necessidade do IDC entre as instâncias 

locais e federais de persecução; inexistência de falhas nas  investigações, ou de 

desentendimentos ou desconcertamento entre as  autoridades processantes 

locais; ausência de sinalizações específi cas da comunidade internacional sobre o 

risco de responsabilização do Brasil sobre os eventos.

4. Incidente de Deslocamento de Competência indeferido.” (IDC  14⁄DF, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 08⁄08⁄2018, DJe 

22⁄08⁄2018) 

Assim, deve prevalecer a competência, em sentido lato, das instituições e 

órgãos públicos conforme ordinariamente previsto na Constituição da República 

e nas Leis do país.  Para a aplicação da regra de exceção, a hermenêutica 

jurídica impõe a observância do seguinte brocardo: “regras de exceção devem ser 

interpretadas restritivamente”.
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Cumpre, portanto, analisar se o caso trazido nestes autos reúne os 

pressupostos  erigidos pela Constituição Federal e destrinchados pela 

jurisprudência deste Superior Tribunal de  Justiça para o deslocamento do 

inquérito em tela para a esfera federal, como requer a  Procuradoria-Geral da 

República. 

VII – Mérito 

Pedido da Procuradoria-Geral da República

Conforme relatado, o Incidente de Deslocamento de Competência em 

epígrafe,  suscitado pela então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel 

Dodge, pede a transferência  de “tudo o que consta da investigação do mandante 

dos assassinatos de Marielle Franco e  Anderson Gomes da esfera estadual para a 

esfera federal, mantendo-se na esfera estadual  o processamento dos executores já 

identifi cados” (fl . 22).

O pedido está fundado no argumento central de que “o Estado do Rio 

de  Janeiro é incapaz de enfrentar (...) a contaminação do aparelho policial pelos 

milicianos,  não tendo adotado as medidas necessárias para pôr fi m aos gravíssimos 

problemas que  geram inaceitável situação de impunidade e insegurança naquele 

Estado, deixando de prover os meios necessários à completa investigação e à integral e 

adequada persecução penal dos autores dos delitos.”

E arremata: “Houve falha e insufi ciência do serviço de investigação e mantém-

se ambiente comprometido e desfavorável à apuração isenta dos fatos relativos ao(s) 

mandante(s)”. 

Primeiras movimentações da Procuradoria-Geral da  República em face da 

constatada grave violação aos direitos humanos

Assevera a Procuradoria-Geral da República que, “especifi camente em relação 

à morte de Marielle Franco, trata-se de crime que afronta o regime democrático, uma 

vez que impediu de modo permanente a legítima atuação de parlamentar na defesa de 

vulneráveis, bem como calou o livre exercício do direito constitucional de liberdade de 

expressão, que era utilizado para apontar falhas, omissões e conivência do Estado com 

forças paramilitares, compostas por policiais e agindo nas  mais diversas práticas de 

crimes, os denominados ‘milicianos’.”

A gravidade dos crimes é, de fato, inquestionável.
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Sem embargo, não poderia deixar de destacar algo que, de plano, chama 

atenção e, em certa medida, esmorece o pedido de federalização do caso deduzido 

pelo Ministério  Público Federal: no  dia seguinte  aos assassinatos de Marielle e 

Anderson, a pedido da  Procuradoria-Geral da República, por meio da Portaria 

n.º 224, de 15 de março de 2018, já foi instaurado um Grupo de Trabalho – GT 

composto por cinco Procuradores da  República, para “para acompanhamento 

dos atos referentes às investigações e instrução do procedimento”. E, ato contínuo, a 

Procuradoria-Geral da República, por meio de sua Secretaria de Direitos Humanos 

e Defesa Coletiva, também instaurou o Procedimento Preparatório de Incidente de 

Deslocamento de Competência – PPIDC – PGR n. 1.00.000.00504⁄2018-37.

Com a devida vênia, ao meu sentir, essa movimentação da Procuradoria-

Geral da República,  logo no dia seguinte  aos crimes, para  acompanhar as 

investigações – por mais repercussão que pudessem ter os homicídios 

para além  das fronteiras do Estado do Rio de Janeiro – parece denotar 

certo açodamento, com precipitada invasão de atribuições.

Tanto que o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, 

instado pelo  Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – que requereu 

providências  para a manutenção de sua autonomia para atuar no caso da 

morte da vereadora Marielle Franco  e do motorista Anderson Gomes 

–, deferiu provimento administrativo liminar para suspender o referido ato.

Com essa decisão, a Procuradoria-Geral da República, em  21⁄05⁄2019, 

optou por revogar a Portaria de criação do Grupo de Trabalho, com o 

consequente arquivamento do procedimento no âmbito do CNMP. Contudo, 

afi rmou a Dra. Raquel Dodge que “continuou a acompanhar as investigações por 

intermédio de pedidos de informações às autoridades estaduais para, eventualmente, 

ajuizar incidente de deslocamento de competência, que ora se realiza”.

É inegável, entretanto, que o caso chocou não só o país, mas também 

a  comunidade internacional, tanto pela brutalidade dos homicídios quanto 

pelo simbolismo da ação  delituosa – atentado contra a vida de parlamentar, 

eleita com votação expressiva, que se dedicava à defesa de grupos sociais menos 

favorecidos, com discursos de oposição a ações do crime organizado na cidade 

do Rio de Janeiro.

Todas essas circunstâncias que pairam sobre o caso, ainda 

inconcluso,  parecem  apontar para uma execução planejada, com indicativos 

de participação de organização criminosa,  o que, evidentemente, 
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confi gura gravíssimo atentado não só aos direitos humanos, mas ao próprio Estado 

Democrático de Direito. Afi nal, estar-se-ia diante de uma ação delituosa contra 

parlamentar atuante perpetrada por criminosos que, em tese, integrariam grupo 

armado que exerce um poder paralelo ao do Estado constituído.

Esse problema estrutural, como é de conhecimento público e notório, é 

enfrentado  pelas autoridades locais, infelizmente, há tempos. A precariedade 

da segurança pública no Rio de Janeiro, aliás, levou à decretação de intervenção 

federal no Estado, que perdurou de fevereiro a  dezembro de 2018, sem os 

resultados esperados. 

Apontada contaminação do aparato  pol i c ial  f luminense  por 

organizações criminosas

O  Parquet  Federal, para subsidiar seu pedido, aponta a “contaminação 

do  aparato policial do Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado”, em 

referência  explícita a atuação de grupos paramilitares conhecidos como 

“milícias”.

Pois bem. Sabe-se que esses grupos, em boa parte formados e liderados 

por  ex-integrantes das forças de segurança, é um fenômeno social grave, 

complexo, que nem as  autoridades estaduais nem as federais conseguiram, 

até hoje, erradicar totalmente. Suas  atividades ilícitas, lamentavelmente, estão 

difundidas por vários outros Estados da federação, não só no Rio de Janeiro.

A estratégia de combate a esse tipo de criminalidade organizada, penso eu, 

deve integrar as forças de segurança, locais e federais, em ações certeiras e com 

uso de inteligência. Ações esporádicas e descoordenadas acertam segmentos do 

crime organizado, mas não acabam com ele. Apagam o fogo, mas não extinguem 

o incêndio.

É um problema notoriamente complexo, repito, e que  não  vai ser 

resolvido sem integração e reunião de esforços e, sobretudo, sem políticas públicas 

para as áreas onde a população carente, ao longo de décadas, esteve desassistida 

pelo Estado, criando um reduto fértil para a instalação de grupos criminosos.

O crime organizado é, sem dúvida, um dos principais problemas de 

segurança pública que o Brasil enfrenta, mas nem por isso se cogita de transferir 
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as centenas, talvez milhares, de investigações e processos criminais em curso nos 

Estados para a Justiça Federal, o que seria desarrazoado, além de inexequível.

A alegação do Ministério Público Federal de “contaminação” do  aparato 

policial do Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado, reiterando as 

respeitosas vênias, é feita de forma genérica, sem a indicação de nenhum elemento 

ou indício de prova concreta do suposto comprometimento dos investigadores do 

caso.

Os embaraços ou atrasos na investigação provocados por desvios induzidos 

por  criminosos – citado caso do depoimento falso do policial militar Rodrigo 

Jorge Ferreira – não desabonam o trabalho que tem sido realizado com tanto zelo 

pelos órgãos estaduais responsáveis pela persecução penal, os quais, em momento 

algum, desprezaram ou tornaram exclusiva nenhuma linha investigatória.

Vale ressaltar que Rodrigo Jorge Ferreira, depois de concluídas 

as  investigações pela Polícia Federal, foi denunciado pelo Ministério Público 

Estadual,  como incurso no art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.850⁄13, perante a 28.ª 

Vara Criminal da Comarca da Capital.

No que se refere à “postura do policial MARCO ANTONIO DE 

BARROS PINTO, que teria, inclusive, orientado Rodrigo Ferreira, que nitidamente 

mentiu e atrasou a apuração dos citados homicídios” (fl . 09), conforme amplamente 

noticiado, o inspetor de polícia, junto com toda a equipe suspeita, foi afastado 

das investigações, e sua conduta objeto de  apuração, sendo transferido da 

Delegacia de Homicídios. Ao que consta, hoje, está lotado na 16.ª Delegacia de 

Polícia.

Quanto ao Delegado Rivaldo Barbosa, então Chefe da Polícia Civil, 

apontado pelo  relatório da Polícia Federal como suspeito de “corrupção 

envolvendo servidores da delegacia de homicídios”, cumpre ressaltar que ele nunca 

esteve à frente da investigação do caso  Marielle. Ademais, esse policial foi 

denunciado pelo Ministério Público por crimes relacionados a fraudes em licitação 

juntamente com outros delegados (processo n.º 0164799-28.2018.8.19.0001, em 

trâmite perante a 38.ª Vara Criminal da Capital).

Portanto, o argumento do Ministério Público Federal de haver  “suspeita 

veemente [...] de ligação de policiais da Delegacia de Homicídios – DH (responsável 

pela investigação) com o ‘ESCRITÓRIO DO CRIME’” não subsiste, na medida em 

que, se suspeitas havia, essa questão fi ca superada com o oportuno afastamento 

daquela equipe e a abertura de investigações e o ajuizamento de ações penais para 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 621

apuração dos fatos e punição de eventuais culpados. Ademais, fi ca evidenciado 

que, ao contrário do sugerido, para cada suposto desvio de conduta de membros 

da corporação houve uma reação fi rme no sentido de se restabelecer a ordem.

A Procuradoria-Geral da República se vale, ainda, de declarações prestadas 

por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a 

jornalista,  dando conta de que não haveria como o aparato policial ser 

descontaminado da presença de  criminosos em seu âmago, o que, segundo 

ele, compromete a independência da investigação  sobre crimes atribuídos a 

milicianos.

Ora, a  opinião  do distinto Desembargador acerca da capacidade de 

a Polícia  Civil desvendar os crimes em questão, dada em entrevista a um 

jornalista, é claro, não se transmuda em fundamento apto a justifi car o pedido de 

intervenção, notadamente em razão das aludidas providências legais adotadas, 

que desdizem a insinuação de incapacidade.

O contexto delineado nestes autos, ao meu ver, sugere que o 

trabalho  investigatório desenvolvido pelas autoridades locais, até o presente 

momento, não está sendo  obstado ou desvirtuado por eventual tentativa de 

ingerência desses grupos, nem está limitado ou direcionado para quem quer que 

seja. 

Risco de responsabilização internacional

Convém esclarecer que, até o momento, não se tem notícia de abertura 

de nenhum procedimento formal perante as Cortes Internacionais para apurar 

eventual responsabilidade do Brasil decorrente de suposto descumprimento de 

obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais.

A alusão do Ministério Público Federal de que, “em 15 de março 

de  2019, dez relatores e especialistas da Organização das Nações Unidas e da 

Comissão  Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) manifestaram-se, em 

comunicado, que o  ‘Brasil deve garantir que os assassinos da defensora de direitos 

humanos e vereadora  Marielle Franco sejam levados à justiça’”  refere-se uma 

exortação, da qual, aliás, todos os cidadãos e instituições nacionais compartilham.

Na mesma linha, é a indicação de que, “em 08 de outubro de 2019, 

documento de pesquisa da Anistia Internacional, lançado no relatório ‘Lutando pelo 

fi m da violência  contra mulheres na política’, em Nova York, cobrou providências 
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das autoridades  brasileiras no caso Marielle Franco”.  Repita-se: trata-se de nota 

pertinente, mas mera exortação.

A Procuradoria-Geral da República afirma que o instrumento 

do  IDC é utilizado “como tentativa de interromper o ciclo cruel de  descaso 

institucional,  cumprindo-se, por f im, os sérios compromissos que a República 

Federativa do Brasil assumiu perante a comunidade internacional”.

É certo que o Brasil se comprometeu, ao aderir a acordos multilaterais, 

a garantir proteção a direitos internacionalmente consagrados, em especial, os 

direitos humanos. Contudo, a responsabilização por eventual descumprimento, 

necessariamente, deve decorrer de  inércia,  descaso, condescendência, ou seja, de 

uma inação ou de uma ação descompromissada com o bem jurídico tutelado.

Valho-me, mais uma vez, das bem lançadas linhas do eminente Ministro 

Arnaldo Esteves Lima que, por ocasião do julgamento do IDC n.º 2, na mesma 

toada, anotou (grifos originais):

“[...]  o incidente de deslocamento da competência – em que a  existência 

de crime praticado com grave violação a tais direitos  é  pressuposto de sua 

admissibilidade –  deve atender ao princípio da  proporcionalidade  (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido  estrito), o que deve estar 

compreendido na demonstração concreta de risco a descumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais  firmados pelo Brasil, ante  inoperante, 

inadequada, atuação de ramo da  Justiça Nacional originariamente competente, 

tanto quanto dos demais órgãos estaduais responsáveis pela investigação (Polícia 

Judiciária) e persecução penal (Ministério Público) [...].” 

No caso em apreço, com as devidas escusas, esse alegado “descaso 

institucional” não existe. 

Ações que denotam a fi rme atuação das autoridades locais

Recebi em meu Gabinete, por mais de uma vez, as Promotoras de 

Justiças do GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro que acompanham 

essa  investigação e autoridades da Polícia Civil, acompanhadas pelo Delegado 

que, hoje, está à frente do Inquérito. Depois de muitas horas de conversas e de 

leitura do vasto acervo investigatório até agora produzido, não tenho dúvidas em 

afi rmar que estão sendo tomadas as medidas possíveis para elucidar esses crimes, 

com inúmeras diligências realizadas e outras tantas em andamento.
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Conforme salientou o Parquet estadual, a condução das investigações, até 

o momento, repele a alegação de inércia, ressaltando que já foram ouvidas mais 

de 230 pessoas, dentre elas, testemunhas, informantes e indiciados, e realizadas 

diversas medidas cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo de 

dados telemáticos, interceptação ambiental,  buscas e apreensões no curso da 

investigação.

No transcorrer das investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado 

em  conjunto com o Ministério Público, houve encontro fortuito de crimes 

graves, envolvendo  grupos armados e perigosos, justamente aqueles que são 

apontados como resistentes ao bom andamento do trabalho investigatório. E, de 

fato, sobressaem as seguintes medidas, as quais evidenciam a fi rme atuação das 

autoridades locais:

• A instauração pelo Ministér io  Público  f luminense do 

Procedimento Investigatório Criminal – PIC n.º 001⁄18, com o escopo de 

apurar possível existência de Organização Criminosa autodenominada “O 

Escritório do Crime”, e, com isso, identifi car os seus integrantes e a prática 

de homicídios atribuída a esse grupo criminoso formado por milicianos 

e mercenários, os quais agem mediante paga. O procedimento 

investigatório, em fase fi nal, segue com o auxílio do Grupo de Atuação 

Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, em sigilo.

• A instauração pelo Ministério Público do PIC n.º 005⁄2018  (“Operação 

Intocáveis”), o qual redundou no oferecimento de denúncia contra 

13  milicianos na região de Rio das Pedras, Zona Oeste da Cidade do 

Rio de Janeiro, local de origem de Ronnie Lessa (processo n.º 0008202-

94.2019.8.19.0001 – em trâmite perante o 4.º  Tribunal do Júri da 

Capital).

• A instauração, em 18⁄03⁄2019, do  IP n.º 901-266⁄2019, desmembrado 

do IP n.º 901-385⁄2018 (cuja denúncia já foi oferecida), visando apurar a 

autoria intelectual, bem como outros possíveis envolvidos e a motivação 

do crime.

• O oferecimento, em 26⁄03⁄2019, de denúncia pelo Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro contra Ronnie Lessa e Alexandre Motta de Souza, 

imputando a Alexandre a prática do art. 16, da Lei n.º 10.826⁄03 e a 

Ronnie Lessa o crime do art. 17, c.c. o art. 20, ambos do mesmo diploma 
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legal (processo n.º 0056484-66.2019.8.19.0001, em trâmite perante a 40.ª 

Vara Criminal da Comarca da Capital).

• A instauração, em 01⁄04⁄2019, do  IP n.º 960-00026⁄2019, para apurar 

a  existência de Organização Criminosa e Comércio Ilícito de Armas, 

tendo como envolvido o denunciado Ronnie Lessa, haja vista a apreensão 

de centenas de peças de armas de fogo  supostamente pertencentes ao 

investigado, quando do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, 

expedido no bojo da “Operação Lume” (nome dado à Operação defl agrada 

a partir do oferecimento da denúncia nos autos ação penal n.º 0072026-

61.2018.8.19.0001).

• A instauração, em 02⁄04⁄2019,  do  IP n.º 901-434⁄2019,  para apurar 

possível  crime de lavagem de dinheiro perpetrado pelos denunciados 

Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz.

• A instauração, em 03⁄05⁄2019, pela Delegacia de Homicídios da Capital 

do IP n.º 901-334⁄2019, para apurar possível crime de obstrução à Justiça, 

tendo como envolvidos pessoas relacionadas ao denunciado Ronnie Lessa.

• O oferecimento, em 14⁄06⁄2019, de denúncia pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir do Inquérito Policial Federal 

n.º  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ, contra Rodrigo Jorge Ferreira e Camila 

Moreira, imputando-lhes a prática do delito do art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 

12.850⁄13, perante a 28ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

• O oferecimento, em 09⁄09⁄2019, de denúncia pelo Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, a partir do IP 901-334⁄2019 (Operação 

denominada  “Submersus”), contra quatro envolvidos – Elaine Pereira 

Figueiredo Lessa  (esposa de Ronnie Lessa), Bruno Pereira Figueiredo 

(cunhado de Ronnie Lessa),  José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas 

Freitas (os dois últimos, amigos  de Ronnie Lessa) –, imputando-lhes 

a prática do crime de obstrução de justiça (art. 2.º, § 1.º, da  Lei n.º 

12.850⁄13), bem como, em relação ao acusado Ronnie Lessa, pelo delito 

de posse  ilegal de arma de fogo de uso restrito (processo n.º 0133709-

65.2019.8.19.0001, em trâmite perante à 19.ª Vara Criminal).

Basta uma breve leitura desse resumido histórico para se constatar, estreme 

de  dúvidas, que  não há  conivência ou imobilidade das autoridades locais na 

apuração de crimes  praticados por milicianos. É importante anotar que essas 
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são  algumas  ações já implementadas,  mas há outras tantas em curso, cujo 

detalhamento, além de desnecessário ao deslinde da controvérsia destes autos, 

sufi cientemente instruídos, mostra-se inoportuno, sob pena de  atrapalhar ou 

frustrar a obtenção dos resultados perseguidos.

Não se confi rma, assim, a preocupação da Procuradoria-Geral da República, 

no sentido de que o IDC se apresenta “como tentativa de interromper ciclo cruel 

de descaso institucional”, porque, como visto, inexistente tal vício. 

Insubsistência do pedido

A despeito da inegável gravidade dos fatos e da complexidade do 

contexto em  que eles estão inseridos, não se me afi gura legítima a pretensão 

da Procuradoria-Geral  da República de interferir na esfera de atuação das 

autoridades estaduais.

Com efeito, compulsando as informações trazidas a estes autos, ao meu 

sentir,  não está confi gurada, nem de longe, inércia tampouco desinteresse da 

Polícia Civil e do  Ministério Público do Estado. O que transparece, a partir 

da análise das ações acima  relacionadas, é justamente o contrário. Há um 

evidente empenho dessas autoridades em solucionar os crimes, cujos executores, 

inclusive, já foram identifi cados: em 11⁄03⁄2019, foi oferecida denúncia contra 

Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz, imputando-lhes a participação nos crimes de 

homicídios praticados contra Marielle Franco e Anderson Gomes, bem como 

na tentativa de homicídio contra Fernanda Gonçalves (processo n.º  0072026-

61.2018.8.19.0001, em trâmite perante o 4.º Tribunal do Júri da Capital).

Cumpre anotar, a propósito, o excelente trabalho realizado em conjunto 

pelo  GAECO e pela Polícia Civil do Estado, que se valeram de linhas 

investigatórias baseadas em  aparatos tecnológicos de ponta para identifi car a 

dinâmica da ação criminosa naquele fatídico dia 14⁄03⁄2018.

No que se refere ao apontado vazamento de informações relevantes do 

inquérito em curso, exploradas em matérias jornalísticas, verifi co que, a despeito 

da perniciosidade dessa prática – reiterada da nossa imprensa, diga-se –, no caso, 

não se constatou nenhum comprometimento das investigações em decorrência 

de notícias inoportunamente veiculadas, tampouco foi identifi cado o autor ou 

autores da indevida quebra de sigilo, tarefa esta de difícil consecução. 
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Difi culdades enfrentadas no inquérito em andamento

Sem embargo, não há como negar que o tempo corre em favor dos 

criminosos. Lá se vão mais de dois anos, sem que fossem totalmente esclarecidos 

os crimes, notadamente seus supostos mandantes e sua motivação, a despeito do 

enorme esforço desprendido até hoje pelas autoridades locais.

Contudo, as tribulações inerentes ao caso – frise-se, de altíssima 

complexidade –, não seriam exclusividade dessa ou daquela Polícia Judiciária. 

Ouso afi rmar que qualquer  instituição brasileira de investigação enfrentaria 

as mesmas difi culdades, os mesmos obstáculos e  contratempos surgidos no 

inquérito em curso perante a Polícia Civil fl uminense.

Esta Terceira Seção é, naturalmente, formada por juízes, não 

investigadores  profissionais, mas todos com larga experiência na análise e 

acompanhamento de inquéritos e  incursões investigatórias. E, baseado nessa 

bagagem, entendo que não se trata de uma  investigação convencional de 

homicídio, uma vez que a ação delituosa está circundada de “profi ssionalismo”, 

inferido a partir dos raros vestígios deixados e da sua execução 

precisa,  meticulosamente arquitetada, conforme foi levantado na apuração 

do modus operandi dos executores.

Observa-se, a propósito, que a investigação sobre os executores dos 

crimes parece ter sido bem-sucedida em razão da adoção de diligências também 

nada convencionais. E, ao que tudo indica, a apuração dos eventuais mandantes, 

também, demandará esforço investigatório com incursões similares, com uso de 

tecnologia e dados digitais disponíveis.

Por isso, obter dictum, registro a preocupação com as ponderações lançadas 

pelo  Ministério Público Estadual acerca das dificuldades em obter dados 

telemáticos, sob a guarda de empresas de mídia social, absolutamente relevantes 

à elucidação da dinâmica criminosa. Não são os autos deste Incidente, todavia, a 

seara própria para o debate de tais questões. 

Conclusão

Diante do cenário que ora se apresenta, ao meu sentir, não há sombra de 

descaso,  desinteresse, desídia ou falta de condições pessoais ou materiais das 

instituições estaduais encarregadas por investigar, processar e punir os eventuais 

responsáveis pela grave violação a direitos humanos decorrente dos homicídios 

da vereadora Marielle Francisco da Silva e seu  motorista, Anderson Pedro 
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Matias Gomes, e da tentantiva de homicídio de sua assessora  parlamentar, 

Fernanda Gonçalves Chaves. Ao revés, constata-se notório empenho da equipe 

de policiais civis da Delegacia de Homicídios e do Grupo de Atuação Especial 

de Repressão ao Crime Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado 

do Estado do  Rio de Janeiro, o que desautoriza o atendimento ao pedido de 

deslocamento do caso para a esfera federal.

Ademais, considerando o  vasto acervo já formado, com centenas de 

diligências cumpridas e outras tantas em andamento, o pretendido deslocamento 

das investigações para a  Polícia Federal, ao que tudo indica, acarretaria  efeito 

contrário ao que se defende no incidente suscitado, isto é, traria mais atraso às 

investigações, militando em desfavor do objetivo perquirido.

Nesse mesmo sentido, foram as manifestações dos familiares das vítimas.

Vale ressaltar que a análise do pedido de deslocamento de competência 

não é balizada por uma escolha de qual seria, supostamente, a melhor polícia ou 

o melhor órgão do Ministério Público para investigar e processar os assassinos 

do caso. A conclusão é extraída a partir do exame dos requisitos constitucionais, 

que se referem a hipóteses de excepcionalidade,  conforme exaustivamente 

consignado neste voto.

Por isso, deixo claro, em especial para o público leigo, que a decisão 

pela  manutenção das investigações com a Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, sob a supervisão  do Ministério Público do mesmo Estado – caso 

meu voto seja acompanhado pela maioria dos  meus ilustres pares –, não se 

traduz, de forma alguma, em demérito nem para Polícia Federal  nem para o 

Ministério Público Federal. Tanto o Ministério Público Federal – instituição da 

qual tenho a honra de ter pertencido – quanto a Polícia Federal são instituições 

das mais respeitadas do país. E são assim reconhecidas pelo altíssimo nível de 

seus integrantes, cujos trabalhos são  pautados pelo excelente nível técnico e, 

sobretudo, pelo profi ssionalismo.

Também me parece oportuno reafi rmar a importância de as autoridades 

locais  estarem abertas para solicitar, sempre que necessário, o auxílio de 

instituições federais ou, quiçá,  de outros Estados, cuja colaboração pode ser 

fundamental para se descobrir o que resta a ser esclarecido.

Nesse diapasão, a Lei n.º 12.850⁄2013 – que defi ne organização criminosa 

e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações 

penais correlatas e o procedimento criminal – dispõe, in verbis:
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 “Art. 3.º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo 

de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:

[...]

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais,  estaduais e 

municipais na busca de provas e informações de interesse da  investigação ou da 

instrução criminal.” 

O auxílio de outras instituições e órgãos à persecução penal, com 

expressa autorização legal, pode, repito, ser de grande valia, mormente em razão 

da complexidade da investigação em tela.

Revela-se, pois, bem-vindo o registro lançado pelo  Parquet  Estadual 

de que,  “nesta parte da investigação, o Ministério da Justiça atua diretamente 

e prestando apoio  ao Ministério Público do Rio do Janeiro, onde diversos atos de 

investigação vêm sendo praticados em conjunto com o GAECO MPRJ, a demonstrar, 

uma vez mais, que nunca houve inércia, tampouco recusa de trabalho em conjunto, 

sempre que necessário”.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de deslocamento de competência, 

uma vez que não estão demonstrados seus pressupostos.

Aproveito a oportunidade para deixar consignadas minhas efusivas 

homenagens à  Procuradoria-Geral da República, que sempre se faz representar 

por combativos  e zelosos membros, a começar pela então Procuradora-

Geral da República, que subscreveu a  petição inicial,  Dra. Raquel Dodge; a 

Subprocuradora-Geral da República Dra. Lindôra Maria Araujo, que produziu as 

alegações fi nais; e, hoje, a instituição é enaltecida pela substanciosa sustentação 

oral do Subprocurador-Geral da República  Dr. Humberto Jaques de 

Medeiros.  Igualmente, estendo o sincero elogio ao Ministério Público do 

Estado do Rio de  Janeiro, que hoje também brilhou na atuação perante este 

Superior Tribunal de Justiça, bem representado pelo Procurador de Justiça Dr. 

Orlando Carlos Neves Belém e pela Promotora  de Justiça  Dra. Simone Sibilio 

do Nascimento. E, por fi m, mas não menos importante,  parabenizo os ilustres 

advogados, particulares e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

pelo belíssimo trabalho apresentado em suas sustentações orais.

É como voto, Senhor Presidente. 
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VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de Incidente de  Deslocamento de 

Competência suscitado pela então Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel 

Elias Ferreira Dodge, com fundamento no artigo 109, § 5º, da Carta Política, 

no qual alega que inquérito instaurado pela Polícia Federal aponta falhas 

na  investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro encarregada de 

apurar as mortes da vereadora Marielle Francisco da Silva e de seu motorista, o 

Sr. Anderson Pedro Mathias Gomes, além da tentativa de homicídio contra a 

assessora parlamentar da vereadora, Fernanda Gonçalves Chaves, que também 

estava no veículo no momento dos disparos.

Sustenta o pedido de deslocamento de competência na necessidade de se 

identifi car o mandante ou os mandantes do homicídio, ressaltando que há 

vários relatos de contaminação do aparato policial do Estado do Rio de Janeiro 

pelo crime organizado, criando o fenômeno de grupos paramilitares conhecidos 

como “milícias”.

Postula, ao final, a transferência da investigação do mandante 

dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes da esfera estadual para 

a esfera federal, mantendo-se na esfera estadual o processamento dos executores 

diretos do crime Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz.

Acerca do Incidente de Deslocamento de Competência, dispõe o art. 

109, § 5º, da Constituição Federal:

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo:

(...)

§ 5º - Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 

República, com a fi nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes 

de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá 

suscitar,  perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer  fase do inquérito ou 

processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

Passando-se ao exame dos requisitos estabelecidos para acolhida 

do incidente constitucional, inegável que sua principal característica, conforme 

ressoa do próprio dispositivo constitucional, é a excepcionalidade.
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Isso porque, a sua propositura exige não só a existência de grave violação a 

direitos humanos, mas também, a necessidade de assegurar o cumprimento 

de  obrigações internacionais avençadas, estando-se diante de omissão ou 

incapacidade das autoridades responsáveis pela apuração dos ilícitos, como bem 

assentou a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

Nessa toada, os seguintes precedentes:

Constitucional. Penal e processual penal. Homicídio doloso qualifi cado. (Vítima 

irmã Dorothy Stang). Crime praticado com grave violação aos direitos humanos. 

Incidente de Deslocamento de  Competência. IDC. Inépcia da peça inaugural. 

Norma  constitucional de efi cácia contida. Preliminares  rejeitadas. Violação ao 

princípio do juiz natural e à  autonomia da unidade da federação. Aplicação 

do  princípio da proporcionalidade. Risco de  descumprimento de tratado 

internacional fi rmado  pelo brasil sobre a matéria não confi gurado na  hipótese. 

Indeferimento do pedido.

[...]

5. O deslocamento de competência em que a existência de  crime praticado 

com grave violação aos direitos humanos é  pressuposto de admissibilidade do 

pedido deve atender ao  princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade 

e  proporcionalidade em sentido estrito), compreendido na  demonstração concreta 

de risco de descumprimento de  obrigações decorrentes de tratados internacionais 

fi rmados  pelo Brasil, resultante da inércia, negligência, falta de vontade  política ou 

de condições reais do Estado-membro, por suas  instituições, em proceder à devida 

persecução penal. No caso, não há a cumulatividade de tais requisitos, a justifi car 

que se acolha o incidente.

6. Pedido indeferido, sem prejuízo do disposto no art. 1º, inc. III, da  Lei nº 

10.446, de 8⁄5⁄2002.

(IDC 1⁄PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira  Seção, julgado em 

08⁄06⁄2005, DJ 10⁄10⁄2005, p. 217)

No mesmo sentido, de minha relatoria:

Incidente de Deslocamento de Competência. Art. 109, § 5º, da carta política. 

Medida constitucional excepcionalíssima. Requisitos cumulativos. Grave violação 

a direitos humanos. Risco de  descumprimento do avençado com estados-

membros quando da subscrição de tratado internacional. Demonstração da total 

incapacidade das autoridades locais em propiciarem a persecução penal. Exame 

dos pressupostos à luz dos princípios  da proporcionalidade e razoabilidade. 

Incapacidade, inefi cácia e inefi ciência. Distinção imprescindível.

[...]
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2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito de 

casos distintos - IDCs n. 1⁄PA; 2⁄DF; 5⁄PE -, fi xou como  principal característica do 

incidente constitucional a excepcionalidade. À sua procedência não só é exigível 

a existência de grave violação a direitos humanos, mas também a necessidade de 

assegurar o cumprimento de obrigações internacionais  avençadas, em 

decorrência de omissão ou incapacidade das  autoridades responsáveis pela 

apuração dos ilícitos.

[...]

4. Incidente de Deslocamento de Competência julgado procedente, em parte, 

nos termos do voto do Relator.

(IDC 3⁄GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 10⁄12⁄2014, DJe 

02⁄02⁄2015) 

Perceptível, que a primeira exigência à acolhida do incidente, qual seja, 

a  ocorrência de grave violação a direitos humanos, advém da preocupação da 

República  Federativa do Brasil em fazer prevalecer tais direitos, cooperando 

com os demais povos para o progresso da humanidade, repudiando o terrorismo 

e o racismo, princípio estampado no art. 4º da Constituição Federal.

Não obstante, prudente examinar, com atenção ao seu fi el signifi cado, 

a expressão grave violação a direitos humanos, já que os crimes de homicídio, 

como os  tratados na espécie, por si só geram grande repúdio e repercussão 

perante a  sociedade, pois atingem o direito à vida e à própria dignidade da 

pessoa humana.

No caso presente, não há dúvidas de que estamos diante de um 

fato  delituoso com características de grave violação a direitos humanos, 

porquanto, segundo  a exordial e posteriormente apurado, os delitos aqui em 

exame são crimes contra a vida, supostamente levados à efeito por agentes com 

envolvimento em “milícias” paraestatais, tendo como uma das vítimas vereadora 

eleita pela notória defesa dos Direitos Humanos.

A propósito:

1.  Todo homicídio doloso, independentemente da condição  pessoal da vítima 

e⁄ou da repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave 

violação ao maior  e mais importante de todos os direitos do ser humano, que é 

o  direito à vida, previsto no art. 4º, nº 1, da Convenção Americana  sobre Direitos 

Humanos, da qual o Brasil é signatário por força  do Decreto nº 678, de 6⁄11⁄1992, 

razão por que não há falar em inépcia da peça inaugural. (IDC 1⁄PA, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 08⁄06⁄2005, DJ 10⁄10⁄2005, p. 217) 
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No que tange ao segundo requisito constitucionalmente positivado, 

cediço que experimentamos a preocupação internacional com a efetiva proteção 

dos direitos e  garantias individuais. Aliás, com a fi nalidade acima sublinhada 

foi fi rmado o acordo entre os povos para a garantia desses direitos, ajuste este 

conhecido como Pacto de San  José da Costa Rica, subscrito pela República 

Federativa do Brasil.

Nesta senda, não é demais lembrar que o desmazelo aos 

compromissos pactuados por meio deste tratado gera prejudiciais consequências 

ao Estado-membro que assim agir, pois, repita-se, busca-se o respeito mútuo, 

global e genuíno entre os entes federados para com os direitos humanos.

De certa forma interligado ao risco de descumprimento de 

acordos internacionais de direitos humanos, exsurge o último requisito, defi nido 

pela  necessidade de demonstração inequívoca da total incapacidade das 

instâncias e  autoridades locais em oferecer respostas às ocorrências de grave 

violação aos direitos humanos.

O eminente Min. Rogerio Schietti Cruz, quando do voto proferido no 

IDC n. 5, assim se pronunciou:

Incidente de Deslocamento de Competência. Homicídio inserido em contexto 

de grupos de  extermínio. Grave violação de direitos humanos.  Confi guração. 

Descumprimento de obrigações  decorrentes de tratado internacional.  Estado-

membro. Ausência de condições de apurar  violações e responsabilizar 

o(s)  culpado(s). Excepcionalidade demonstrada.  Deslocamento de competência 

que se mostra devido.

[...]

4.  Para o deslocamento da competência, deve haver  demonstração inequívoca 

de que, no caso concreto, existe  ameaça efetiva e real ao descumprimento de 

obrigações  assumidas por meio de tratados internacionais de direitos  humanos 

fi rmados pelo Brasil, resultante de inércia, negligência, falta de vontade política ou de 

condições reais de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, proceder à 

devida persecução penal.

[...]

(IDC 5⁄PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira  Seção, julgado em 

13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014). 

Nesta linha de raciocínio, a pretensão aqui descrita deve, volta-

se a  insistir, estar alicerçada na demonstração concreta e efetiva do risco 

de  descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais 
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fi rmados por nosso País, ante a inoperante e⁄ou inadequada atuação dos órgãos 

originariamente  competentes, englobando, no caso em tela, não só o Poder 

Judiciário, mas também o Ministério Público e a Polícia Judiciária.

Volvendo-se à situação concreta, gize-se que não há nos autos 

qualquer informação de que haja procedimento instaurado em face do Estado 

Brasileiro perante  órgãos internacionais, em especial, a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos  (CIDH), órgão vinculado à Organização dos Estados 

Americanos (OEA), afastando-se, por ora, qualquer o risco efetivo de punição 

do Brasil no exterior.

Ainda da análise das provas dos autos, tenho para mim que o último requisito 

também não restou verifi cado. Retiro esta conclusão do conjunto das diligências 

realizadas pelos órgãos policiais que conduzem as investigações, bem como da 

atuação das demais instituições estaduais responsáveis pela persecução  penal, 

que vem envidando esforços em punir os executores dos homicídios e apontar 

a autoria intelectual dos crimes.

Das informações prestadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, extrai-se o seguinte:

“[a]tualmente, somando ambos os inquéritos, já são 6.127  (seis mil, cento 

e vinte e sete) páginas de investigação,  distribuídas em 34 (trinta e quatro) 

volumes de documentos,  diligências, depoimentos, representações, relatórios, 

laudos  periciais, acareações, reproduções simuladas e outras  diligências 

materializadas” (fl . 176 – vol. 2). 

Além disso, das mesmas informações prestadas, tem-se, 

como desdobramento da investigação principal, a abertura de ao menos mais 8 

inquéritos policiais para apurar crimes conexos surgidos da apuração dos delitos 

de homicídio da vereadora Marielle Francisco da Silva e de seu motorista.

Na mesma senda, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

em suas alegações fi nais (fl s. 519-589), enumerou as providências tomadas no 

âmbito de sua atuação no presente caso afi rmando que:

“Em 28⁄09⁄2018, o Ministério Público do Estado do Rio de  Janeiro 

instaurou Procedimento Investigatório  Criminal (PIC) Nº001⁄18, com o escopo 

de apurar  possível existência de Organização Criminosa  autodenominado 

“O Escritório do Crime”, e, com  isso, identifi car os seus integrantes e a prática 

de  homicídios atribuída a esse grupo criminoso formado por  milicianos e 

mercenários, os quais agem mediante paga.
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[...]

Cumpre ressaltar que diante de encontro fortuito durante as  investigações 

dos executores de Marielle e Anderson, o  MPRJ instaurou o PIC N.º: 005⁄2018 – 

“Operação  Intocáveis”, o qual redundou no oferecimento de  denúncia em face 

de 13 milicianos na região de Rio das  Pedras, Zona Oeste da Cidade do Rio de 

Janeiro, local de  origem de Ronnie Lessa, sendo que o processo está em  curso 

no 4º Tribunal do Júri da Capital, sob o Nº: 0008202-94.2019.8.19.0001, estando na 

fase de oitiva de defesa e, com efeito, contando com a plena atuação do GAECO – 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

[...].

Em 11 de março de 2019 foi oferecida Denúncia nos autos  da Ação Penal n° 

0072026-61.2018.8.19.0001, perante o 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, em 

face de Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz, imputando-lhes a participação nos crimes 

de homicídios praticados contra a parlamentar Marielle Franco e o seu motorista 

Anderson Gomes, bem como na tentativa  de homicídio perpetrada contra a 

vítima sobrevivente Fernanda Gonçalves.

[...]

Na data de 18⁄03⁄2019 foi instaurado o IP  901-266⁄2019, em virtude do 

desmembramento  do IP 901-385⁄2018 (cuja denúncia foi  oferecida), visando 

o prosseguimento das  investigações com o fito de apurar a  autoria intelectual, 

bem como outros possíveis  envolvidos e a motivação do crime, o que revela 

a continuidade da tarefa investigatória pelas Autoridades Estaduais.

Pondere-se, igualmente, que em 26⁄03⁄2019 o Ministério  Público do Estado 

do Rio de Janeiro  ofereceu denúncia em face de Ronnie Lessa e  Alexandre Motta 

de Souza, perante a 40ª  Vara Criminal da Comarca da Capital, sob o nº  0056484-

66.2019.8.19.0001 imputando a Alexandre a prática do crime previsto no art. 16, 

da Lei 10.826⁄03 e a Ronnie Lessa o crime previsto nos art. 17 c⁄c art. 20, ambos do 

mesmo Diploma Repressivo. A ação penal segue com auxílio do GAECO.

[...]

na data de 14⁄06⁄2019, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu 

denúncia  no bojo Inquérito Policial Federal nº  477⁄2018-15SR⁄PF⁄RJ, em face de 

Rodrigo Jorge Ferreira e Camila Moreira, imputando-lhes a prática do delito previsto 

no art. 2º, §1º, da Lei 12.850⁄13, perante o juízo da 28ª Vara Criminal da comarca da 

capital, tendo sido requerida a decretação da prisão de ambos os denunciados.

Na data de 09⁄09⁄2019, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu 

denúncia  no bojo do IP 901-334⁄2019 em face de 04 (quatro)  envolvidos – Elaine 

Pereira Figueiredo Lessa (esposa  de Ronnie Lessa, Bruno Pereira Figueiredo 

(cunhado de Ronnie Lessa), José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas (os 

dois últimos, amigos de Ronnie Lessa) –, para tanto, imputando-lhes a prática do 

crime de obstrução de justiça, delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850⁄13, bem 
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como em relação ao Acusado Ronnie Lessa pelo delito de posse ilegal de arma de 

fogo de uso restrito, o processo se encontra distribuído à 19ª Vara Criminal, autos 

n.º: 0133709-65.2019.8.19.0001.

[...].” 

Diante desse contexto, no qual constam a instauração de 8 

inquéritos policiais, 2 procedimentos de investigação criminal (PIC) e mais 5 

ações penais ajuizadas, todas decorrentes dos fatos que resultaram nas mortes 

da vereadora Marielle Francisco da Silva e de seu motorista Sr. Anderson Pedro 

Mathias Gomes, resta demonstrado que as autoridades estaduais se encontram 

empenhadas em dar  uma resposta efi ciente à violação de direitos humanos, 

o que afasta a necessidade de deslocamento da competência originária para a 

Justiça Federal.

Assim, é inegável reconhecer que não se tem elementos suficientes 

para  afi rmar a incapacidade das autoridades estaduais de fornecerem resposta 

ainda tempestiva, afastando o risco, neste momento, de se ter como caracterizada 

a hipótese de deslocamento de competência.

Ante o exposto, voto pela improcedência do presente Incidente 

de Deslocamento de Competência.

É o voto.

VOTO 

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: 

I. Relatório

Do relatório minucioso apresentado pela em. relatora, Ministra  Laurita 

Vaz, depreende-se que, em  14⁄03⁄2018,  Marielle Francisco da Silva  (Marielle 

Franco) e Anderson Pedro Mathias Gomes foram vítimas de homicídio; no mesmo 

contexto,  Fernanda Gonçalves Chaves, de homicídio  tentado. Em razão disso, 

instaurado, perante a Polícia Civil do Estado do Rio  de Janeiro, o  Inquérito 

Policial n.º 901-00385⁄2018, em trâmite na Delegacia  de Homicídios da 

Capital⁄Barra da Tijuca⁄RJ. Ao fi nal das investigações,  foram  indiciados como 

executores diretos do crime  Ronnie Lessa  e  Élcio  Vieira de Queiroz, os quais 

foram  presos preventivamente em 12⁄03⁄2019, com a defl agração da apelidada 
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“Operação Lume”, ocasião em que foram  realizadas dezenas de buscas e 

apreensões em endereços ligados aos apontados executores dos crimes.

Após, foi instaurado o  Inquérito Policial n.º 901-00266⁄2019  para apurar 

eventuais outros participantes ou mandantes e, também, o Inquérito Policial n.º 

901-01246⁄2019, para manejar as representações cautelares sigilosas.

Em  17⁄09⁄2019, a então Procuradora-Geral da República, Dra.  Raquel 

Dodge, propôs, neste Superior Tribunal de Justiça, o Incidente de Deslocamento 

de Competência em epígrafe, oportunidade em que ressaltou a  relevância do 

fato, uma vez que uma das vítimas seria vereadora e defensora  dos direitos 

humanos e das mulheres, bem como promovia o combate à  violência policial 

e aos grupos paramilitares de atuação notória no Rio de Janeiro, denominados 

‘milicianos’, que são compostos por policiais ou ex-policiais, contando, para seu 

agir desenvolto, com laços com o aparato ofi cial. Além disso, o delito geraria 

importante efeito inibidor para o exercício dos direitos humanos na sociedade, 

pois os assassinos demonstraram sua força e certeza de impunidade ao atingir 

um defensor ou defensora de direitos  humanos, intimidando ou deixando 

inseguros os demais membros do grupo vulnerável envolvido. 

Assinalou, ainda, que requisitou, em 31.10.2018,  ao Ministro da  Justiça, 

a instauração de inquérito policial federal para apurar a possível prática  de 

organização criminosa (Lei n.º 12.850⁄2013), coação no curso do processo (art. 

344), fraude processual (art. 347), favorecimento pessoal (art. 348), patrocínio 

infi el (art. 355), exploração de prestígio (art. 357 e parágrafo único),  falsidade 

ideológica (art. 299), outras falsidades e fraudes e eventual crime de corrupção, 

dentre outros fatos ilícitos narrados pelos depoentes e relacionados aos referidos 

homicídios.

Narrou que, em maio de 2018, a Polícia Civil tomou o  depoimento do 

policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, que afi rmou ter ouvido  Orlando de 

Oliveira Araújo (miliciano conhecido como Orlando Curicica) e  Marcelo 

Moraes Siciliano (vereador da cidade do Rio de Janeiro) tramarem o assassinato 

de Marielle em uma conversa de bar na Zona Oeste do Rio de  Janeiro em 

2017. Apontou, a propósito, falha na condução do inquérito  da Polícia Civil, pois 

não teria sido observado o sigilo das investigações,  evidenciada por publicações da 

imprensa sobre o que estava em apuração.

Afi rmou que, nos autos do referido inquérito da Polícia Federal (instaurado 

para “investigar a investigação”), em depoimento prestado a  Procuradores da 

República em 22⁄08 e 15⁄09⁄2018, respectivamente, Orlando de Oliveira Araújo 
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– preso na Penitenciária Federal de Mossoró⁄RN – e sua  companheira, Th ais 

Ferreira Bahiense Rodrigues, teriam sido “pressionados” pela autoridade policial 

civil carioca, responsável pela investigação, para  confessar os homicídios de 

Marielle e Anderson e apontar o vereador Marcelo  Moraes Siciliano como 

mandante, o que fora negado veementemente por eles.  Diante da recusa do 

depoente, ainda teria sido sugerido que, pelo menos, ele  admitisse ter sido 

procurado pelo referido vereador para executar o crime. Informa que também 

recusou tal proposta.

Asseverou a Procuradora-Geral da República, em suas razões,  que o 

inquérito da Polícia Federal  aponta falhas da investigação da Polícia  Civil do 

Estado do Rio de Janeiro, “enfatizando a equivocada postura do policial Marco 

Antonio de Barros Pinto, chefe da equipe de investigação encarregada de apurar as 

mortes de Marielle e Anderson, que teria, inclusive, orientado Rodrigo Ferreira, 

que nitidamente mentiu e atrasou a apuração dos citados homicídios” (fl . 09).

Afi rmou que essa “inefi ciência do aparato estadual” perdura até hoje, pois ainda 

não foi identifi cado o mandante do crime em tela. Por isso, sustentou o pedido de 

deslocamento de competência na necessidade de se identifi car o mandante ou os 

mandantes do homicídio, ressaltando que há vários relatos de contaminação do 

aparato policial do Estado do Rio de Janeiro pelo crime organizado, criando o 

fenômeno de grupos paramilitares conhecidos como “milícias”.

Aludiu a declarações prestadas por desembargador do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro a jornalista, dando conta de que não  haveria 

como o aparato policial ser descontaminado da presença de criminosos em seu 

âmago, para que se fi zesse a investigação independente sobre crimes atribuídos 

a milicianos. No mais, apontou a existência de grave violação aos direitos humanos; 

risco de responsabilização internacional do Brasil,  por descumprimento de nossas 

obrigações internacionais assumidas em tratados; e falha⁄inefi ciência das autoridades 

locais em apurar o suposto ou supostos mandantes do crime em tela. 

Requereu, ao fi nal, a transferência de “tudo o que consta da investigação do 

mandante dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes da esfera estadual 

para a esfera federal, mantendo-se na esfera estadual o processamento dos executores já 

identifi cados” (fl . 22).

A relatora proferiu despacho - fl . 55 – requisitando informações à Secretaria 

de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro  e  à  Superintendência da 

Polícia Federal no Rio de Janeiro.  Após o pedido de  habilitação de alguns 

familiares e de Ronnie Lessa, um dos acusados dos homicídios sob investigação, 
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todos eles indeferidos, a Polícia Federal  encaminhou resposta à fl. 119, 

acompanhada da mídia juntada à fl . 131, com informações acerca das diligências 

investigatórias realizadas.

 O Delegado de Polícia Civil da Divisão de Homicídios da Capital do Estado 

do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Freitas da Rosa, encaminhou o ofício de fl . 174, 

acompanhado de documentos juntados às fl s. 175-457 – vol. 2, nos quais esclarece 

a existência de diligências concluídas  e em andamento nos dois citados inquéritos, 

dentre elas, a oitiva de várias pessoas, a análise de dados telemáticos de investigados, 

a análise de enorme quantidade de aparelhos eletrônicos apreendidos, a confecção de 

dezenas de laudos periciais, a produção de inúmeros documentos, a  representação de 

medidas cautelares etc. Ao longo das investigações sobre a morte de Marielle e 

Anderson, informou a autoridade policial civil que vários outros inquéritos foram 

abertos, a partir da constatação da existência de outros crimes paralelos.

O Ministério Público Federal ofereceu  alegações fi nais (fl s. 491-506), nas 

quais destacou que o quadro de elevada violência urbana no Estado do Rio de Janeiro, 

que envolve autoridades policiais, tem  repercussão interestadual e internacional, e 

estão entre os fatos que motivaram a intervenção federal na segurança pública. Em 

alusão ao Inquérito da Polícia Federal que investigou a atuação da Polícia Civil 

no caso Marielle, afi rmou o Parquet Federal que:

Todo esse impasse, sem formar juízo quanto ao comportamento  das 

autoridades estaduais, implantou  um estado de desconfiança  entre os agentes 

envolvidos na apuração dos fatos,  principalmente após os fatos apurados no 

relatório da autoridade policial federal [...]

Passados quase nove meses do oferecimento de denúncia contra duas pessoas 

apontadas pelo MP⁄RJ como executores do duplo  homicídio,  e quase dois anos 

do duplo homicídio, até o momento  não se tem notícia da identificação dos 

mandantes e de sua  responsabilização criminal. A impunidade dos mandantes 

é, portanto, manifesta. 

O que há de concreto é a suspeita veemente, e até agora não superada por provas 

contrárias pelas autoridades estaduais, de  ligação de policiais da Delegacia de 

Homicídios – DH (responsável pela investigação) com o “Escritório do Crime”.

[...]

Em 15 de março de 2019, dez relatores e especialistas da  Organização das 

Nações Unidas e da Comissão Interamericana  de Direitos Humanos (CIDH) 

manifestaram-se, em comunicado, que o “Brasil deve garantir que os assassinos 

da defensora de  direitos humanos e vereadora Marielle Franco sejam levados 

à justiça”.
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Em 08 de outubro de 2019, documento de pesquisa da Anistia Internacional, 

lançado no relatório ‘Lutando pelo fi m da violência contra mulheres na política’, 

em Nova York, cobrou providências das autoridades brasileiras no caso Marielle 

Franco. 

E o tempo corre a favor da impunidade e contra a efi ciência na investigação. 

Com efeito, de acordo Conselho Nacional do  Ministério Público, as taxas de 

elucidação de homicídios no Brasil não ultrapassam 8%. Em países como o Reino 

Unido e a França, esses índices chegam a 90% e 80%, respectivamente. E mais: 

78%  dos inquéritos de homicídio são arquivados principalmente pelo  longo 

tempo entre a data e os trabalhos de investigação.

Tal realidade, no caso concreto, agrava-se. O tempo está passando, não se sabe 

dos mandantes e é possível que a investigação esteja, ainda que parcialmente, sob 

a infl uência de fato, ainda que remota, de envolvidos com o “Escritório do Crime”. 

Das informações prestadas no Ofício n. 116394- 1901⁄2019 (fl .  174), extrai-

se que Polícia Civil implementou uma série de  medidas excepcionais, como a 

instauração de um segundo inquérito policial, após um ano da ocorrência do crime 

de homicídio, para então apurar quem foram os mandantes do delito:”

[...]

Deste modo, a federalização do caso emerge como tábua de  salvação da 

responsabilização criminal dos mandantes.

A realidade não é apenas de não identificação dos mandantes. É  de indícios 

veementes de comprometimento do aparamento  policial na responsabilização dos 

crimes.

De volta ao inquérito instaurado pela Polícia Federal, apurou a  autoridade 

policial que o “Escritório do Crime” é grupo  conhecido da Polícia Civil – RJ, 

porém não teria como investigar  pois não poderiam prender as pessoas que 

pagariam suborno de  forma sistemática à unidade especializada, evidenciando 

uma “corrupção sistêmica” daquele órgão da segurança pública.

Aqui, resta demonstrado o requisito essencial do deslocamento 

de competência, qual seja, a incapacidade do Estado em cuidar do crime, sob pena 

de se caracterizar uma ingerência indevida nos assuntos de entidade federativa 

(IDC nº 01).

Preenchido este requisito, também se encontra presente a grave  violação 

de direitos humanos. Como narrado na inicial, o  assassinato de  Marielle Franco 

consistiu em feminicídio de  importante e  ascendente defensora de direitos 

humanos, que  havia sido, ademais, eleita vereadora (quinta maior votação) 

na  cidade do Rio de Janeiro, por partido de oposição (Partido  Socialismo e 

Liberdade – PSOL), adotando pautas de promoção de direitos de afrodescendentes, 

em prol das mulheres e no  combate à violência policial e aos grupos paramilitares 

de  atuação notória no Rio de Janeiro, denominados de  “milicianos”, que são 
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compostos por policiais ou ex-policiais,  contando, para seu agir desenvolto, com 

laços com o aparato ofi cial.

Essas características da vítima geram importante efeito inibidor  para o 

exercício dos direitos humanos na sociedade,  pois os  assassinos demonstram 

sua força e certeza de impunidade ao  atingir um defensor ou defensora de direitos 

humanos, intimidando e deixando inseguros os demais membros do grupo vulnerável 

envolvido.

Não apenas a gravidade do crime em si, mas especialmente a sua  brutal 

forma de execução e o fato de atingir diretamente um  representante do povo, 

que permanece mais próximo ao mesmo, depois de eleito, em nítida afronta ao 

Estado de Direito, revelam a necessidade inafastável do somatório de esforços de 

todos os órgãos públicos, a fi m de conferir uma resposta à altura da ofensa.

No entanto, o que se observa concretamente é que, desde que  instaurado 

o presente IDC, permanecesse a inércia dos órgãos  estaduais na conclusão das 

investigações, em especial quanto aos mandantes do bárbaro crime.

[...]

Não existe controvérsia, portanto, quanto aos dois fundamentos fáticos a que 

se alude a petição inicial, estando comprovado que:

1 –  há um impasse institucional instalado, que interfere na  capacidade de 

investigação efi caz;

2 – o local em que os fatos se deram, bem como os possíveis  personagens dos 

fatos, estão diretamente vinculados a grupos  criminosos em atuação há anos na 

região, desafi ando esforços para sua investigação e punição.

Se os fatos são incontroversos e demonstrados nos autos,  também não resta 

dúvida quanto à caracterização da hipótese de grave violação aos direitos humanos 

e ao risco de, mantida a situação, ver-se confi gurada hipótese de responsabilização 

do Brasil pelo descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais 

de direitos humanos já ratifi cados.

Neste sentido, como já demonstrado na petição inicial, manter a investigação 

no âmbito estadual, no contexto já provado, pode  consagrar o desrespeito às 

obrigações internas de garantia aos  direitos humanos e gerar o risco de mais 

uma derrota do Brasil  nas cortes internacionais, diante dos precedentes da 

Corte  Interamericana de Direitos Humanos que tratam do  descumprimento 

dos artigos 8º e 25 do Pacto de San Jose da Costa Rica, decorrentes da falta de 

adequada investigação dos fatos. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, em alegações 

fi nais  (fl s. 519-589), arguiu, preliminarmente, a  intempestividade da entrega 

das alegações fi nais pelo Ministério Público  Federal, razão pela qual pede o 

desentranhamento da referida peça. Aduziu,  ainda, a necessidade de citação 
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do Estado do Rio de Janeiro, por se tratar o incidente em análise de espécie de 

intervenção federal no Estado. No mais, extrai-se da manifestação ministerial as 

seguintes considerações:

Não há, com efeito, a menor possibilidade de se reconhecer risco  de afetação 

aos Direitos Humanos ou de violação aos Tratados  Internacionais, bem como a 

constatação de que os Órgãos Estaduais não estão aparelhados ou empenhados na 

realização de uma apuração isenta. 

Acima de tudo, a leitura de todo material trazido à colação pelo  Ministério 

Público nos itens IV a IX desta peça, com total isenção por essa Corte da Cidadania, 

sem qualquer envolvimento com as  implicações políticas e as repercussões 

decorrentes do presente  caso, revela a segurança do contexto investigatório 

imprimido até a presente data, com a oitiva de mais de 230 pessoas, dentre elas, 

testemunhas, informantes e indiciados – vide fls. 29⁄33 do  2º volume das peças 

acostadas pela polícia civil do estado do rio  de janeiro, a realização de diversas 

medidas cautelares, como  interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados 

telemáticos, interceptação ambiental, buscas e apreensões no curso da investigação 

e análise de imagens colhidas. 

Desta forma, sem a ocorrência de “Situação Excepcionalíssima” e a presença 

do caráter de “Subsidiariedade” no IDC em apreço, que atenda aos três requisitos 

de admissibilidade  acima  citados que foram delineados na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça ao longo dos anos, a petição inicial do IDC nº: 24⁄2019 

só pode ser indeferida, considerando os elementos abaixo  apresentados e, 

assim,  extinto o processo sem o  julgamento do mérito na forma do artigo 

485, inciso I do NCPC.  

O  Parquet  estadual, além disso, descreveu amplamente o  histórico 

das medidas adotadas no plano investigatório desde a ocorrência dos  fatos 

delituosos, com a exposição de todas as questões enfrentadas pelo MP⁄RJ, a fi m 

de demonstrar a insubsistência do presente incidente processual. Assinalou que 

foram tomadas diversas medidas no âmbito da investigação, que denotam o total 

comprometimento do Estado do Rio de Janeiro em elucidar os delitos e as difi culdades 

em obter alguns dados importantes para investigação, os quais seriam mantidos 

em sigilo pelas  empresas  Google e  Facebook, que foram objeto de medidas 

judiciais em tramitação no STJ.

Além disso,  frisou  que diversas frentes investigatórias foram  tomadas 

pela polícia judiciária e o MP⁄RJ, mas curiosamente, o levantamento  da 

origem do desvio das munições empregadas no crime que são da origem 

de  um lote fornecido para própria polícia federal, nunca foi objeto do 

devido  aprofundamento investigatório e sequer conclusão.    Afi rmou inexistir 
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inércia ou morosidade do aparelho estatal e o total comprometimento investigatório do 

MP⁄RJ e da Polícia Civil, com a regular atuação do aparelho estatal nas diversas 

frentes de investigação das questões criminais  referentes aos crimes de que 

tratam os autos.

Realçou que tal comprometimento pode ser percebido pela  oitiva de mais 

de 200 pessoas, pelo desenvolvimento de várias medidas  cautelares e diligências 

requeridas. Aduziu que na data de 18⁄03⁄2019 foi instaurado o IP 901-266⁄2019, 

em virtude do desmembramento do IP  901-385⁄2018 (cuja denúncia foi 

oferecida), bem como a resistência da Google Brasil e do Facebook no fornecimento 

de esclarecimentos e  informações para o prosseguimento das investigações  (questões 

pendentes  de julgamento pelo STJ nos RMS 60.698, 61.302 e 62.143 - Google – 

e RMS 62.277 - Facebook).

A propósito, o  RMS 60.698⁄RJ  foi distribuído à minha relatoria  em 

29⁄4⁄2019. Os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal e retornaram 

com manifestação no dia 15⁄5⁄2019. Em 25⁄6⁄2019, o Ministério Público do Rio 

de Janeiro solicitou vista dos autos. Foram ainda protocolizadas  petições de 

Mônica Tereza Azeredo Benício em 03⁄7⁄2019 e do Google Brasil  Internet 

Ltda. em 13⁄9⁄2019. Em virtude da instauração de inquérito em  desfavor de 

agente público, com foro de prerrogativa de função, distribuído à  relatoria 

do Ministro Raul Araújo, consultei S. Exa. acerca e eventual conexão  ou 

continência. Em 19⁄11⁄2019, os autos foram a mim devolvidos após ciência das 

partes e do Ministério Público Federal da decisão que rejeitou o deslocamento 

de competência para julgamento do recurso. Em 16⁄4⁄2020, houve novo pedido 

de vista, agora da Facebook Serviços Online do Brasil  Ltda. Autos voltaram 

conclusos ao meu gabinete em 17⁄4⁄2020. A seu turno, O  RMS 62.143⁄RJ, 

igualmente interposto pela Google Brasil Internet Ltda., foi  distribuído à 

minha relatoria em 22⁄11⁄2019. O recurso foi com vista ao Ministério Público 

Federal para parecer, e retornou em 5⁄12⁄2019. No dia 17⁄4 deste ano foi juntado 

pedido de acesso aos autos pela Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. E 

o RMS 61.302⁄RJ, interposto pela Google Brasil Internet Ltda., foi distribuído 

por prevenção à minha relatoria em 18⁄7⁄2019.  Em seguida, os autos foram 

com vistas ao Ministério Público Federal, e foram  devolvidos com parecer 

em 26⁄7⁄2019. Nesse feito também houve consulta ao  Ministro Raul Araújo 

acerca de deslocamento de competência para seu  julgamento. Em 19⁄11⁄2019, 

a irresignação retornou ao meu gabinete. Em  17⁄4⁄2020, a Facebook Serviços 

Online do Brasil Ltda. solicitou acesso aos  autos dada a relação de conexão 

com o RMS 62.277⁄RJ. Este último, interposto pela Facebook do Brasil, chegou 
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à minha relatoria em 9 de março  deste ano, distribuído por sorteio, após o 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca rejeitar a distribuição do feito realizada 

por prevenção, em virtude do HC n. 519.472⁄RJ (DJe de 6⁄3⁄2020). O recurso já 

conta com parecer do Ministério Público Federal, ofertado em 29⁄11⁄2019.

Todos serão julgados brevemente.

Apontou, assim, a lisura do comportamento investigatório do MP⁄RJ e da 

Polícia Civil e a inexistência de morosidade, tibieza ou retardamento na apuração 

dos fatos delituosos que envolveram os homicídios e  todas as circunstâncias 

criminais correlatas ao caso principal, o que denotaria as condições plenas das 

instituições locais em conduzir as investigações.

O MP⁄RJ sustenta que a petição inicial apresentada pela ex-PGR está embasada 

no mais profundo “disse me disse”, não havendo na mesma, em resumo, a indicação 

de qualquer prova de leniência,  inércia ou falta de comprometimento das instâncias 

estaduais em processar e julgar os crimes. Seria de todo inviável, assim, se cogitar 

sobre o  risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro, a qual 

sequer foi  enunciada na petição inicial, o que demonstra a inconsistência da 

mesma. 

Asseverou que não há, por conseguinte, comprovação da ausência de parcialidade 

ou falta de isenção das Autoridades estaduais,  porquanto o inconformismo da 

ex-PGR está pautado, unicamente, em  alegações especulativas  a revelar mero 

inconformismo com a condução das atividades investigatórias. 

Destacou, ainda, que não há nada e nunca houve nenhuma  reclamação 

perante as Cortes Internacionais acerca do andamento da  investigação 

desenvolvida no Estado do Rio de Janeiro quanto ao caso Marielle Franco. Toda 

abordagem apresentada pelo MPF na sua exordial ou nas alegações fi nais, em 

verdade, não possibilitam a demonstração de que os requisitos indispensáveis a 

defl agração do presente IDC. Não houve assim a violação ao ideal universalista 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos, porquanto a atuação interna 

da República Federativa do Brasil, representada pelo Estado Federado - Estado 

do Rio de Janeiro - cumpre, diariamente, todos os esforços à preservação dos 

ditames reguladores de proteção aos Direitos Humanos e, acima de tudo, dos 

Tratados Internacionais subscritos pelo Estado brasileiro. 

Conclui-se, pelo exposto, que a atuação empreendida pelo  Estado do 

Rio de Janeiro é responsável, não dando margem a qualquer  insinuação de 

falha proposital, negligência, imperícia ou imprudência na  condução dos atos 

investigatórios.
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A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apresentou arrazoado às fl s. 

689-699, pugnando pela “improcedência do presente incidente de deslocamento 

de competência, sem o prejuízo de eventual cooperação de autoridades federais 

e estaduais para a integral solução das investigações dos homicídios de Marielle 

Franco e Anderson Gomes e persecução criminal de todos os responsáveis pelas 

mortes”. 

Afi rmou que, na perspectiva dos familiares das vítimas, “não se pode, com 

seriedade, qualifi car a atuação das instituições de investigação e  persecução 

penal fl uminenses como inefi ciente, desinteressada ou sem compromisso”. 

Monica Tereza Azeredo Benício, viúva de Marielle Franco,  em sua 

manifestação de fl s. 704-714, consignou, de início, que “o acesso parcial aos autos 

acarretou signifi cativa limitação ao exercício desta manifestação, notadamente 

porque foi a Requerente privada de conhecer parte essencial do conteúdo que 

informa a discussão formulada neste IDC.” No mais, assevera que:

“[...]  no caso Marielle Franco e Anderson Gomes, se de um lado  foi cogitado 

o risco da infl uência indevida das milícias do Rio de Janeiro junto às instituições 

locais, de outro foram divulgadas informações dando conta da vinculação ao caso 

de autoridade federal e familiar, razão pela qual também não se pode afi rmar total 

isenção das instituições federais. Não é possível deixar de anotar, a esse respeito, 

a estranheza da Requerente acerca da tardia manifestação do Ministro da Justiça 

em prol da federalização do caso.”  
“[...]  reitera-se a preocupação da Requerente com eventual  deslocamento da 

competência neste momento do caso, pois,  embora restrita às investigações sobre 

os mandantes, poderá  trazer prejuízos aos resultados já alcançados. Isso em razão 

da  correlação das investigações relativas aos mandantes com a  ação penal em 

tramitação contra os réus executores presos  cautelarmente, cuja instrução já se 

encerrou e se aproxima o  início das demais fases dos feitos de competência do 

tribunal do júri.”

 Instada a se manifestar, a Advocacia-Geral da União, por meio da petição 

de fl s. 743-751, pugnou pelo indeferimento do pedido, consignando ao fi nal do seu 

arrazoado que:

III - Conclusão e encaminhamentos

27. Com suporte nos subsídios prestados pela PF, nos documentos cujo acesso 

restou franqueado a este signatário e nos  fundamentos de direito coligidos, 

com destaque aos requisitos constitucionais e à jurisprudência do STJ, esta CGCJ 

fi rma compreensão no sentido de que não há elementos sufi cientes que permitam 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 645

manifestação favorável ao deslocamento de  competência vindicado pelo MPF, nos 

autos do IDC n o 24. [...]” 

O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, manifestou-se no  sentido de 

“reiterar os termos das manifestações do Ministério Público do  Estado do Rio de 

Janeiro (fl s. 36⁄103) e da Defensoria Pública do Estado  do Rio de Janeiro  (fl s. 

107⁄117)” (fl . 762).

O MP⁄RJ por meio da petição de fl s. 771-799, ratifi cou os  termos das 

manifestações anteriores.

Ao fi nal, pede “a juntada de todos os documentos listados nesta petição, a 

fi m de que seja demonstrada a atuação do Ministério Público na investigação 

dos possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes 

e da tentativa de homicídio de Fernanda Gonçalves” (fl . 797).

É o relatório.

II. O instituto do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC)

A Emenda Constitucional n. 45, de 31.12.2004, relativa à  reforma do 

Poder Judiciário, inseriu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de 

deslocamento da competência originária para a investigação, o processamento 

e o julgamento dos crimes praticados com grave violação de direitos humanos, 

com a fi nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações  decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte.

Segundo o disposto no § 5º do artigo 109 da Constituição  Federal, 

“Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o  Procurador-Geral 

da República, com a fi nalidade de assegurar o cumprimento  de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 

seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal.”

A  ideia da federalização dos crimes contra os direitos  humanos  surgiu em 

decorrência da cobrança feita por organismos  internacionais ao Brasil para 

fazer cessar a corrente impunidade de  determinados crimes praticados, 

fator catalisador de confl itos sociais que,  diante dessa realidade, acabam por 

fugir ao próprio controle do Estado.  (CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer 

de. Federalização de violações contra direitos humanos. Anais da XIX Conferência 
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Nacional da Ordem dos  Advogados do Brasil: república, poder e cidadania. 

Florianópolis: OAB, Conselho Federal, 2006, p. 193).

Certamente, esse instituto jurídico-processual assegura maior  proteção 

à vítima e fortalece o combate à impunidade; fortalece e dissemina 

a  responsabilidade internacional em matéria de direitos humanos nos 

diversos  entes federativos (particularmente, nos Estados); robustece a 

responsabilidade  da República Federativa do Brasil em matéria de direitos 

humanos no âmbito  interno, em consonância com sua responsabilidade 

internacional; aperfeiçoa a sistemática de responsabilidade nacional em face de 

graves violações de direitos humanos.

III. Precedentes

No primeiro IDC julgado neste Superior Tribunal de Justiça, a Terceira 

Seção deste Superior Tribunal explicitou que os requisitos do incidente  de 

deslocamento de competência são três: a) grave violação de direitos humanos; b) 

necessidade de assegurar o cumprimento, pelo Brasil, de obrigações decorrentes 

de tratados internacionais; c) incapacidade – oriunda de  inércia, omissão, 

inefi cácia, negligência, falta de vontade política, de condições  pessoais e⁄ou 

materiais etc. – de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, levar a 

cabo, em toda a sua extensão, a persecução penal (IDC n. 1⁄PA, Relator Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, julgado em 8.6.2005, DJ 10.10.2005).

O incidente de deslocamento de competência foi, todavia,  indeferido, à 

unanimidade. No exame do caso, a Terceira Seção, conquanto haja reconhecido 

a grave violação de direito humano e a necessidade de assegurar o cumprimento 

de obrigações decorrentes de tratados internacionais,  afastou o risco de 

descumprimento de obrigações decorrentes de tratados  internacionais, 

porquanto considerou demonstrado o empenho das autoridades envolvidas na 

apuração e punição dos responsáveis pelo crime, em dar resposta  efi ciente à 

violação.

A seu turno, esta mesma Terceira Seção, em outro IDC,  acolheu, 

unanimemente, o pedido de deslocamento de competência formulado  pelo 

Procurador-Geral da República, tendo como móvel o assassinato de advogado e 

vereador pernambucano, notório defensor dos direitos humanos que investigava 

a atuação de grupos de extermínio da região.
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O julgado, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, recebeu a  seguinte 

ementa:

Incidente de Deslocamento de Competência.  Justiças estaduais dos estados 

da Paraíba e de  Pernambuco. Homicídio de vereador, notório  defensor dos 

direitos humanos, autor de  diversas denúncias contra a atuação de grupos  de 

extermínio na fronteira dos dois estados.  Ameaças, atentados e assassinatos 

contra  testemunhas e denunciantes. Atendidos os  pressupostos constitucionais 

para a excepcional medida.

1. A teor do § 5.º do art. 109 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda 

Constitucional n.º 45⁄2004, o incidente de deslocamento  de competência para 

a Justiça Federal fundamenta-se, essencialmente,  em três pressupostos: a 

existência de grave violação a direitos  humanos; o risco de responsabilização 

internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas 

em tratados internacionais; e a incapacidade das instâncias e autoridades locais 

em oferecer respostas efetivas. 2. Fatos que motivaram o pedido de deslocamento 

deduzido pelo Procurador-Geral da República: o  advogado e vereador 

pernambucano Manoel Bezerra de Mattos Neto foi assassinado em 24⁄01⁄2009, no 

Município de  Pitimbu⁄PB, depois de sofrer diversas ameaças e vários atentados, 

em decorrência, ao que tudo leva a crer, de sua persistente e conhecida atuação 

contra grupos de extermínio que agem impunes há mais de  uma década na 

divisa dos Estados da Paraíba e de Pernambuco, entre  os Municípios de Pedras 

de Fogo e Itambé. 3. A existência de grave violação a direitos humanos, primeiro 

pressuposto, está sobejamente  demonstrado: esse tipo de assassinato, pelas 

circunstâncias e  motivação até aqui reveladas, sem dúvida, expõe uma lesão 

que extrapola os limites de um crime de homicídio ordinário, na medida em que 

fere, além do precioso bem da vida, a própria base do Estado,  que é desafi ado 

por grupos de criminosos que chamam para si as  prerrogativas exclusivas dos 

órgãos e entes públicos, abalando  sobremaneira a ordem social. 4. O risco de 

responsabilização  internacional pelo descumprimento de obrigações derivadas 

de  tratados internacionais aos quais o Brasil anuiu (dentre eles, vale  destacar, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, mais  conhecido como “Pacto de 

San Jose da Costa Rica”) é bastante  considerável, mormente pelo fato de já ter 

havido pronunciamentos da  Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

com expressa  recomendação ao Brasil para adoção de medidas cautelares 

de  proteção a pessoas ameaçadas pelo tão propalado grupo de  extermínio 

atuante na divisa dos Estados da Paraíba e Pernambuco, as  quais, no entanto, 

ou deixaram de ser cumpridas ou não foram efetivas.  Além do homicídio de 

MANOEL MATTOS, outras três testemunhas  da CPI da Câmara dos Deputados 

foram mortos, dentre eles LUIZ  TOMÉ DA SILVA FILHO, ex-pistoleiro, que 

decidiu denunciar e  testemunhar contra os outros delinquentes. Também 

FLÁVIO  MANOEL DA SILVA, testemunha da CPI da Pistolagem e do  Narcotráfi co 

da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, foi  assassinado a tiros em 
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Pedra de Fogo, Paraíba, quatro dias após ter  prestado depoimento à Relatora 

Especial da ONU sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais. E, mais 

recentemente, uma das  testemunhas do caso Manoel Mattos, o Maximiano 

Rodrigues Alves, sofreu um atentado a bala no município de Itambé, Pernambuco, 

e  escapou por pouco. Há conhecidas ameaças de morte contra  Promotores 

e Juízes do Estado da Paraíba, que exercem suas funções  no local do crime, 

bem assim contra a família da vítima Manoel Mattos  e contra dois Deputados 

Federais. 5. É notória a incapacidade das  instâncias e autoridades locais em 

oferecer respostas efetivas, reconhecida a limitação e precariedade dos meios por 

elas próprias. Há quase um pronunciamento uníssono em favor do deslocamento 

da competência para a Justiça Federal, dentre eles, com especial relevo: o Ministro 

da Justiça; o Governador do Estado da Paraíba; o Governador de Pernambuco; a 

Secretaria Executiva de Justiça de Direitos Humanos; a Ordem dos Advogados do 

Brasil; a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba. 

6. As circunstâncias apontam para a necessidade de ações  estatais firmes e 

efi cientes, as quais, por muito tempo, as autoridades locais não foram capazes de 

adotar, até porque a zona limítrofe potencializa as difi culdades de coordenação 

entre os órgãos dos dois  Estados. Mostra-se, portanto, oportuno e conveniente 

a imediata  entrega das investigações e do processamento da ação penal em 

tela aos órgãos federais. 7. Pedido ministerial parcialmente acolhido para deferir 

o deslocamento de competência para a Justiça Federal  no Estado da Paraíba  da 

ação penal n.º 022.2009.000.127-8, a ser distribuída para o Juízo Federal Criminal 

com jurisdição no local do  fato principal; bem como da investigação de fatos 

diretamente  relacionados ao crime em tela. Outras medidas determinadas, 

nos termos do voto da Relatora. (IDC 2⁄DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira 

Seção, j. 27⁄10⁄2010, DJe 22⁄11⁄2010). 

Em 2014, ao julgar o IDC nº 5,  esta Seção acolheu o pedido de deslocamento 

da competência para a Justiça Federal, em caso  envolvendo o assassinato, por 

pistoleiros, do Promotor de Justiça Th iago Faria  Soares, à época exercendo 

suas atribuições na comarca de Itaíba (PE),   fato  ocorrido na manhã do dia 

14.10.2013, na Rodovia Estadual PE-300, sentido Águas Belas⁄PE – Itaíba⁄PE.

Em voto que ali proferi como relator, concluí pela necessidade de deslocamento 

da competência, ante a robusta prova de incapacidade dos órgãos de investigação 

e persecução penal do Estado de Pernambuco, por uma série de circunstâncias, 

de levar adiante e com esperado êxito a apuração do referido homicídio.

No voto que ali proferi, como relator, asseri que se deve ter em mente que esse 

instrumento jurídico-processual deve ser utilizado em situações excepcionalíssimas, 

em que efetivamente esteja demonstrada sua imprescindibilidade, até para não 

se esvaziar a competência da Justiça Estadual e, sob outra angulação, inviabilizar 

o funcionamento da Justiça Federal.
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Isso signifi ca que o Incidente de Deslocamento de Competência  não 

pode ter o caráter de  prima ratio  para o exame jurisdicional do litígio  penal, 

primeira providência a ser tomada em relação a um fato (por mais grave que 

seja); deve, sim, ser adotado de forma subsidiária e apenas ante a comprovação 

de que a Justiça Estadual da unidade federativa onde ocorreu o ato criminoso 

atentatório a direitos humanos mostre-se negligente, desidiosa, descuidada ou 

excessivamente morosa no trato e no encaminhamento do caso.

A confi abilidade das instituições públicas envolvidas na persecução penal 

– Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário –,  constitucional e legalmente 

investidas de competência originária para atuar em casos como o presente deve, 

como regra, prevalecer, ser apoiada e prestigiada.

Enfatizo, ademais, que o artigo 1º da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) – da qual o Brasil é signatário e 

que integra o ordenamento positivo pátrio por força do Decreto n. 678⁄1992 – 

estabelece que “os Estados partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar 

os direitos e liberdades reconhecidos na lei e garantir seu livre e pleno exercício 

a toda pessoa que esteja sujeita a sua jurisdição, sem discriminação alguma por 

motivos de raça, cor, sexo, idioma,  religião, opiniões políticas ou de qualquer 

outra índole, origem nacional ou  social, posição econômica, nascimento ou 

qualquer outra condição social”.

Como consequência desta obrigação, os Estados devem prevenir, investigar 

e punir toda violação dos direitos reconhecidos pela  Convenção e procurar, 

também, o restabelecimento, se possível, do direito  violado e, se for o caso, a 

reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. A obrigação 

de garantir o livre e pleno exercício dos direitos humanos não é esgotada com a 

existência de um ordem normativa destinada a possibilitar o cumprimento desta 

obrigação, mas sim comporta a  necessidade  de uma conduta governamental que 

assegure a existência, na realidade, de uma efi caz garantia do livre e pleno exercício 

dos direitos humanos.

Quando do julgamento do caso  Ximenes Lopes vs Brasil,  (sentença de 4 

de julho de 2006), a Corte asseverou que “No que se refere ao direito à vida, a 

obrigação do Estado de ‘respeitar’ tal direito implica, entre outros aspectos, que 

o Estado deve abster-se de privar da vida as pessoas através de seus agentes”.

Assim, salientou que “a obrigação do Estado de ‘garantir’ o direito humano 

à vida implica em prevenir violações a tal direito, investigar as  violações ao 
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direito à vida, punir os responsáveis, e reparar aos familiares da vítima, quando 

os responsáveis tenham sido agentes do Estado”.

Nesse contexto, concluiu: “O Estado não somente incorre 

em  responsabilidade internacional por violação ao direito à vida quando 

seus  agentes privam alguém de tal direito, mas também quando, apesar de 

não ter  violado diretamente tal direito, não adota as medidas de prevenção 

necessária e⁄ou não efetua uma investigação séria, por um órgão independente, 

autônomo e imparcial, de privações do direito à vida cometidas seja por seus 

agentes ou por particulares”.

É imperioso, ainda, alertar que o julgamento justo, imparcial e  em prazo 

razoável é garantia fundamental do ser humano, também previsto na Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Confi ra-se, aliás, o disposto no artigo 7º, n. 5, 

da referida Convenção:

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 5. Toda pessoa presa, detida ou retida 

deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou  outra autoridade 

autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o  direito de ser julgada em 

prazo razoável  ou de ser posta em  liberdade, sem prejuízo de que prossiga o 

processo. Sua liberdade  pode ser condicionada a garantias que assegurem o 

seu comparecimento em juízo.

É dizer, os Estados-membro do Sistema Interamericano de  Direitos 

Humanos têm obrigação de, em prazo razoável, investigar e sancionar  os 

responsáveis por violações a direitos humanos, bem como de indenizar as vítimas 

de tais violações, ou seus familiares.

O tema, a propósito, tem sido objeto de inúmeros julgados pela  Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), inclusive de processos em que 

se apontava o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente 

do descumprimento do direito à razoável duração do processo.

A Corte tem, reiteradamente, asseverado que a obrigação estatal  de 

investigar e punir as violações de direitos humanos deve ser empreendida pelos 

Estados de maneira séria e efetiva, dentro de um prazo razoável. Como exemplo, 

menciono excerto de decisão de 2003, em que a Corte de San Jose enfatizou 

que:

A obrigação de investigar não é descumprida somente porque não  exista 

uma pessoa condenada na causa ou pela circunstância de que,  apesar dos 

esforços realizados, seja impossível a acreditação dos  fatos. Contudo, para 
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estabelecer de forma convincente e verossímil  que este resultado não tenha 

sido produto da execução mecânica de certas formalidades processuais sem que 

o Estado busque  efetivamente a verdade, este deve demonstrar que realizou 

uma  investigação imediata, exaustiva, séria e imparcial. (CIDH, Relatório  Anual 

1997, Relatório N° 55⁄97, Caso N° 11.137 (Juan Carlos Abella e outros), Argentina, 

par. 412. Sobre o mesmo tema, ver: CIDH, Relatório Anual 1997, Relatório N° 52⁄97, 

Caso N° 11.218 (Arges Sequeira Mangas), Nicarágua, par. 96 e 97).

Isso significa que o Estado também tem a obrigação de 

utilizar,  diligentemente, todos os meios à sua disposição para realizar 

uma investigação,  dentro de um prazo razoável, que sirva de base para o 

processamento, o esclarecimento dos fatos, o julgamento e a sanção dos autores 

de toda violação de direitos protegidos pela Convenção Americana.

A Corte, para aferir a razoabilidade ou a irrazoabilidade do prazo excedido 

pelo Estado reclamado, considera, em vários de seus arestos, a  ocorrência de 

fatores como: (a) as circunstâncias particulares de cada caso  e a complexidade do 

litígio; (b) a conduta processual das partes ou, mais  proximamente, do acusado; 

(c) a conduta das autoridades responsáveis  pela condução do processo, sejam elas 

administrativas ou judiciais (Caso Ximenes Lopes versus Brasil, Sentença de 4 

de julho de 2006; Caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil, sentença de 

28 de novembro de 2006; Caso “La ultima tentacion de Cristo” (Olmedo Bustos 

y otros), sentença de 05 de fevereiro de 2001; Caso do Massacre de Puerto Bello 

versus Colômbia, sentença de 31 de janeiro de 2006; Caso López Alvarez versus 

Honduras, sentença de 1º de fevereiro de 2006).

No mesmo sentido se coloca a homóloga Corte Europeia de  Direitos 

Humanos (CEDH), como, v.g., no Caso Gaglione, sentença de 7.12.2010; no 

Caso Imbrioscia, sentença de 24.11.1993, e no Caso Delcourt,  sentença de 

17.1.1970.

Nossa Constituição da República, a seu turno, acabou por seguir o Direito 

Internacional e incorporou, em seu texto, por meio da Emenda Constitucional n. 

45⁄2004, o inciso LXXVIII ao artigo 5º, que assim dispõe: “a todos [enfatizo que 

o comando é destinado a proteger não somente o réu, mas todos os interessados], 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a  razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
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IV. O caso Marielle Franco

No pedido consubstanciado no IDC ora submetido à apreciação  desta 

Corte Superior, vejo diferenças fundamentais em relação aos precedentes citados, 

nos quais se decidiu pela federalização das investigações.

Até o presente momento, não percebo demonstração inequívoca de que os 

órgãos estaduais de investigação e de persecução penal – ou mesmo a justiça do 

Rio de Janeiro – não estejam interessados ou determinados ao esclarecimento 

do crime de que resultou a morte de Marielle Francisco da Silva e Anderson Pedro 

Mathias  Gomes  (bem como a tentativa de  homicídio de Fernanda Gonçalves 

Chaves).

Em verdade, indicam os autos que a Polícia Civil do Estado do  Rio de 

Janeiro e o Ministério Público daquela unidade federativa têm-se esforçado, com 

particular empenho, na apuração do crime e de sua  autoria  (mediata e imediata). 

Prova disso foi a identifi cação, em cerca de um ano após intensas investigações – 

após a oitiva de mais de 230 testemunhas, informantes e indiciados, realização 

de diversas medidas cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo 

de dados telemáticos, interceptação ambiental, buscas e apreensões no curso da 

investigação e análise de imagens  colhidas – dos executores do duplo homicídio, 

Ronnie Lessa e Élcio Vieira de Queiroz, presos preventivamente em 12⁄03⁄2019, com 

a defl agração da apelidada “Operação Lume”, ocasião em que foram realizadas 

dezenas de buscas e apreensões em endereços ligados aos apontados executores 

dos crimes.

As investigações partiram da premissa, comprovada pelo  resultado 

do inquérito policial, de que  a morte da vereadora Marielle Franco  (e, 

circunstancialmente, de seu motorista Anderson Gomes), deveu-se à sua destacada 

atuação como parlamentar, pautada pela promoção de direitos de afrodescendentes e 

das mulheres, com fortes críticas à violência policial e aos grupos paramilitares no Rio 

de Janeiro – mais conhecidos por “milicianos” –, compostos por policiais ou ex-

policiais que contam, para seu agir desenvolto, com o respaldo ou, no mínimo, a 

omissão de autoridades do Estado.

Partilho do entendimento de que esse assassinato, ao que se pode inferir 

da narrativa sobre o fato,  foi cometido em razão não apenas da  atividade da 

parlamentar, em defesa dos direitos humanos. Tudo indica  tenha sido também 

motivado porque essa pauta era conduzida por uma mulher, vinda da periferia, negra e 

lésbica, ingredientes que, em uma cultura patriarcal, misógina, racista e preconceituosa, 
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potencializaram a reação de quem se sentia incomodado, quer pelas denúncias 

feitas no exercício do mandato parlamentar da vereadora Marielle Franco, quer 

pela postura de uma mulher intimorata, que, representando as citadas minorias, 

arrostou  milicianos e policiais envolvidos na reiterada e permanente violação 

dos direitos das pessoas que habitam as comunidades do Rio de Janeiro.

O assassinato de Marielle, é importante que se diga, teve  um componente de 

gênero, ainda que, na acurada percepção de  Janaína Penalva, “Como Marielle 

estava em um confronto direto com o Estado e o  poder paralelo (milícias), 

como suas pautas pela justiça social e igualdade eram  incômodas a muitos 

setores da política e do crime organizado, e como ela se propunha claramente 

a denunciar ilegalidades, sustentar a tese do feminicídio  poderia parecer 

impreciso” (Homicídio ou feminicídio? Uma análise do caso  Marielle Franco, a 

partir da dicotomia entre as esferas pública e doméstica  In: 1988-2018: o que 

constituímos?: homenagem a Menelick de Carvalho Netto  nos 30 anos da 

Constituição de 1988. Belo Horizonte: Editora Conhecimentos  Livraria e 

Distribuidora, 2019. p. 221–232). Em outro texto, escrito em coautoria com Ela 

Wiecko de Castilho, ambas as professoras da Universidade de Brasília reforçam a 

opinião de que “Marielle poderia ter sido morta por muitas razões, mas morreu 

porque conquistou uma parcela de poder. Foi a conquista, por uma mulher, de 

um espaço de representação política que  inverteu posições de gênero que nos 

permite qualifi car seu assassinato como feminicídio” (O feminicídio de Marielle. 

Disponível em  https:⁄⁄www.jota.info⁄opiniao-e-analise⁄artigos⁄o-feminicidio-de-

marielle-20042018, acesso em 25⁄6⁄2020).

Daí por que parece mais apropriado afi rmar que se tratou, em  verdade, 

de um verdadeiro  feminicídio político, o assassinato de uma mulher  que, nesta 

condição e como vereadora, lutava contra as desigualdades de gênero, de raça e 

classe.

Faz todo sentido, assim, o raciocínio de Renata Souza  (Marielle Franco é 

vítima de feminicídio político  - O Globo, edição de  13⁄9⁄2019): “O patriarcado 

deixou o legado de invisibilização das mulheres em vida e em morte. E não seria 

diferente com aquelas que ousaram e ousam estar na linha de frente da política, 

seja esta institucional ou não. O feminicídio político traz consigo uma das faces 

mais cruéis da vulnerabilidade da mulher na vida política.”

O texto remete a outras mulheres – a juíza Patrícia Acioli e a Irmã Doroth 

Stang – que tombaram em razão da energia e coragem de suas vozes altiloquentes, 

que expunham grupos criminosos. No caso de Marielle, tudo parece indicar uma 
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situação ainda de maior repulsa discriminatória, por  sua origem, cor de pele, 

classe social e orientação sexual, algo que poderia  refl etir uma  discriminação 

interseccional  (Roger Raupp Rios e Rodrigo da  Silva.  Discriminação múltipla 

e discriminação interseccional: aportes do  feminismo negro e do direito da 

antidiscriminação. Revista Brasileira de Ciência Política, nº16. Brasília, janeiro - 

abril de 2015, pp. 11-37).

Mas na recente história nacional, vale a menção, também  homens 

defensores de direitos humanos tiveram o mesmo desfecho trágico,  como 

foi o caso do advogado e vereador pernambucano  Manoel Bezerra de  Mattos 

Neto,  assassinado em 2009 – objeto do julgado da ministra relatora,  acima 

– no Município de Pitimbu⁄PB, depois de sofrer diversas ameaças e  vários 

atentados, em decorrência de sua persistente e conhecida atuação contra grupos 

de extermínio nos Estados da Paraíba e de Pernambuco.

Merece lembrança, também, o caso do ativista de Direitos Humanos Gilson 

Nogueira de Carvalho, morto em 1996, na cidade de Macaíba, Estado do Rio 

Grande do Norte, por denunciar e impulsionar as  ações penais relativas aos 

crimes cometidos pelos “meninos de ouro”, um suposto grupo de extermínio de 

que fariam parte policiais civis e outros agentes estatais.

O episódio levou o Brasil a responder perante a Corte  Interamericana 

de Direitos Humanos. Na sentença (Caso Nogueira de Carvalho e Outro Versus 

Brasil), a CIDH assentou, verbis:

74. Gilson Nogueira de Carvalho era um advogado defensor de  direitos 

humanos que foi objeto de ameaças de morte e vítima de  homicídio numa 

emboscada em 20 de outubro de 1996. Levando em conta que Gilson Nogueira 

de Carvalho atuava como defensor de direitos humanos, a Corte julga pertinente 

reiterar que compete aos  Estados o dever de criar as condições necessárias 

para o efetivo gozo  e desfrute dos direitos consagrados na Convenção.  O 

Tribunal  considera que, numa sociedade democrática, o cumprimento do  dever 

dos Estados de criar as condições necessárias para o efetivo respeito e garantia dos 

direitos humanos de todas as pessoas sob sua jurisdição está intrinsecamente ligado 

à proteção e ao reconhecimento da importância do papel que cumprem os defensores 

de direitos humanos, como a Corte tem manifestado em sua jurisprudência constante.

[...]

76. O Tribunal considera que as ameaças e os atentados à integridade e à vida dos 

defensores de direitos humanos, e a  impunidade dos responsáveis por esses fatos, 

são  particularmente graves, porque têm um efeito não somente  individual, mas 

também coletivo, na medida em que a sociedade se vê impedida de conhecer a 
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verdade sobre a situação de respeito ou de violação dos direitos das pessoas sob 

a jurisdição de um determinado Estado.

77. Os Estados têm o dever de facilitar os meios necessários para que os defensores 

de direitos humanos executem  livremente suas atividades; protegê-los quando são 

objeto de ameaças, de forma a evitar os atentados a sua vida e integridade; abster-se 

de impor obstáculos que difi cultem a realização de seu trabalho e investigar séria e 

efi cazmente as violações cometidas contra eles, combatendo a impunidade.

A despeito do alerta da Corte Interamericana, o caso Marielle Franco é a 

evidência cabal de que, no Brasil, ainda continuamos a  vivenciar assassinatos de 

pessoas que – somadas a tantos milhares de incógnitos brasileiros, quantifi cados 

nas ignominiosas estatísticas de homicídios  e feminicídios anualmente 

cometidos –  se arriscam a defender minorias e a  cobrar das autoridades políticas 

atitudes mais ousadas e efi cazes no enfrentamento das quotidianas violações a direitos 

da população,  especialmente da que habita as periferias dos grandes centros 

urbanos.

Mais do que isso,  a morte de Marielle parece não  constranger os que 

reverberam discursos de ódio e de intolerância, os  quais acabam por desenvolver 

uma espécie de necropolítica (segundo a qual - na dicção do inventor do termo, 

Achille Mbembe – escolhe-se quem pode viver  e quem deve morrer) e por 

incentivar  reações de silenciamento  dos que  denunciam a mortandade de civis 

por outros civis ou por policiais (fardados ou não), a exemplo do que ocorreu 

dias atrás em São Gonçalo, periferia do Rio de Janeiro, onde João Pedro Matos 

Pinto, de 14 anos, foi morto dentro de sua  casa, por policiais que realizavam 

operação no local, mais um episódio que ratifi ca uma triste realidade do Brasil 

contemporâneo, a “banalização da vida” (Oscar Vilhena Vieira, in Folha de São 

Paulo 22⁄5⁄2020).

Em que pese todo esse desolador cenário social, a análise  diligente e 

substancial promovida pela relatora deste processo não permite concluir – muito 

pelo contrário – que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público 

estadual estejam se omitindo ou estejam agindo sem denodo nas investigações 

e nas ações penais decorrentes do assassinato de Marielle e Anderson. E nada 

sugere que estejam sendo desidiosos ou omissos na  tentativa de descobrir eventuais 

mandante(s) do atentado.

Decerto que houve falhas e talvez, como assinala o MPF,  tentativas de 

desviar o foco das investigações. Mas foram episódios isolados, creditados a um ou 
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outro agente pública. As instituições referidas em nenhum momento demonstraram 

titubeio ou fraqueza na decisão de investigar e chegar aos eventuais mandantes.

Sinal claro de confi ança nesse trabalho foi dado não apenas pelos familiares 

das vítimas, pela viúva de Marielle Franco e pelas entidades  representativas 

da sociedade civil, como a Coalização Negra por Direitos e o  Instituto 

Marielle Franco, os mais diretos interessadas em esclarecer toda a  operação 

que resultou na eliminação de Marielle e Anderson. Também a AGU ofi ciou 

pela improcedência do pedido por não vislumbar “elementos sufi cientes  que 

permitam manifestação favorável ao deslocamento de competência  vindicado 

pelo MPF”.

V·  Dispositivo

À vista dessas considerações, acompanho a eminente relatora e  também 

voto pela improcedência do pedido de deslocamento da competência, para que 

prossigam as investigações (para identifi cação de possíveis mandantes da morte 

de Marielle Franco) e a ação penal já em curso na justiça estadual.

VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: O Incidente de Deslocamento 

de Competência constitui criação da Emenda  Constitucional n. 45⁄2004, que 

inseriu um § 5º no art. 109 da Constituição Federal, atribuindo a esta Corte a 

competência para o seu julgamento.

Confi ra-se o exato teor da previsão constitucional:

Art. 109. (...)

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral 

da República, com a finalidade de assegurar o  cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais  de direitos humanos dos quais o Brasil 

seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Como reflexo de tal comando constitucional, a Resolução STJ n. 6, 

de 16⁄02⁄2005, promoveu a inserção de tal incidente no rol dos feitos submetidos 

a este Tribunal Superior, sem contudo, à míngua de norma legal que regulamente 
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devidamente a previsão constitucional, dispor sobre regras que orientem o modo 

como deve ele tramitar e ser processado.

Da leitura do dispositivo constitucional, a jurisprudência depreendeu 

e  consagrou três pressupostos principais que devem ser atendidos 

simultaneamente para o  acolhimento do Incidente de Deslocamento de 

Competência:

1. A constatação de grave violação de direitos humanos;

2. A possibilidade de responsabilização internacional, decorrente 

do descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais; e

3. A evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram 

condições de seguir no desempenho da função de apuração, processamento e 

julgamento do caso com a devida isenção.

De se ressaltar que, em seu voto no IDC n. 1⁄PA (julgado em 8.6.2005, 

DJ  10⁄10⁄2005), o eminente Ministro Arnaldo Esteves Lima ponderou que 

somente a violação concreta dos direitos humanos pode justifi car a necessidade 

de federalização da controvérsia.

O entendimento foi referendado no julgamento do IDC n. 5⁄PE 

(julgado em 13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014), de Relatoria do não menos eminente 

Ministro Rogerio Schietti Cruz, quando a Terceira Seção explicitou que, “Para 

o deslocamento da competência, deve haver demonstração inequívoca de que, 

no caso concreto, existe  ameaça  efetiva e real  ao cumprimento de obrigações 

assumidas por meio de tratados internacionais de direitos humanos fi rmados pelo 

Brasil, resultante de inércia, negligência, falta de vontade política ou de condições 

reais de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades,  proceder à 

devida persecução penal” (grifei).

Além disso, no julgamento dos IDCs n. 3⁄GO e 5⁄PE, a Terceira 

Seção desta Corte ressaltou que o deslocamento de competência efetuado no 

incidente constitucional, por se tratar de exceção à regra geral da competência 

absoluta, somente deve  ser efetuado em  situações excepcionalíssimas, 

mediante a demonstração de sua necessidade e  imprescindibilidade “ante 

provas que revelem descaso, desinteresse, ausência de vontade  política, falta 

de condições pessoais e⁄ou materiais das instituições - ou de uma ou outra 

delas -  responsáveis por investigar, processar e punir os responsáveis pela 

grave violação a direito  humano, em levar a cabo a responsabilização dos 

envolvidos na conduta criminosa, até para  não se esvaziar a competência da 
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Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal” (IDC 5⁄PE, 

Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,  julgado em 13⁄08⁄2014, 

DJe 01⁄09⁄2014). Desse raciocínio, revela-se o caráter de  excepcionalidade  da 

providência determinada no incidente. 

De outro lado, interpretando o terceiro dos pressupostos mencionados, 

a Terceira Seção desta Corte, tem entendido que a evidência de que os órgãos 

do sistema  estadual não mostram condições de seguir no desempenho da 

função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção 

se caracteriza quando se constata  “inércia, negligência, falta de vontade 

política ou de condições reais de o  Estado-membro, por suas instituições e 

autoridades, proceder à devida persecução penal” (IDC 5⁄PE, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,  julgado em 13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014) – 

negritei.

Tais situações foram constatadas, por exemplo, nos seguintes casos:

- Omissão do Estado ao não dar início a investigação criminal: Constatação 

efetuada em situação na qual, após o desaparecimento de pessoas, decorrente 

de  supostos crimes de tortura e homicídios atribuídos a autoridades policiais 

locais, os órgãos  estatais somente instauraram inquérito policial 6 (seis) anos 

após a ocorrência dos fatos e,  mesmo assim, impulsionados pela instauração 

de incidente de deslocamento de competência  perante o STJ, o que denota 

“a total ineficácia da atuação das autoridades locais no caso  específico, 

desnudando  situação de grave omissão dos deveres do Estado, ainda mais 

quando os órgãos competentes, mesmo formalmente cientes de que um cidadão 

havia desaparecido,  fato indicador de um delito contra a vida, nada fi zeram 

a respeito de imediato” (IDC 3⁄GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, 

julgado em 10⁄12⁄2014, DJe 02⁄02⁄2015) – grifei;

- Existência de confl ito institucional entre a polícia civil e o Ministério Público 

estadual que prejudica a investigação: Em investigação da morte de promotor 

de justiça por grupos de extermínio, “A falta de entendimento operacional entre 

a Polícia Civil e o Ministério Público estadual ensejou um conjunto de falhas na 

investigação criminal que arrisca comprometer o resultado fi nal da persecução 

penal, com possibilidade, inclusive, de gerar a impunidade dos mandantes e dos 

executores do citado crime de homicídio” (IDC 5⁄PE, Rel.  Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13⁄08⁄2014, DJe 01⁄09⁄2014).

- Precariedade de meios locais para efetuar investigação e persecução penal: Em 

investigação de homicídio de vereador que denunciava a atuação de grupos de 
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extermínio na fronteira entre os Estados da Paraíba e de Pernambuco, verifi cou-

se  ser “notória a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer 

respostas efetivas,  reconhecida a limitação e precariedade dos meios por elas 

próprias. Há quase um pronunciamento uníssono em favor do deslocamento da 

competência para a Justiça Federal, dentre eles, com especial relevo: o Ministro 

da Justiça; o Governador do Estado da Paraíba; o Governador de Pernambuco; a 

Secretaria Executiva de Justiça de Direitos Humanos; a Ordem dos Advogados 

do Brasil; a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado 

da Paraíba”, acrescido esse fator do fato de que “a zona limítrofe potencializa as 

difi culdades de coordenação entre os órgãos dos dois Estados” (IDC 2⁄DF, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27⁄10⁄2010, DJe 22⁄11⁄2010).

Ora, no caso concreto, o quadro descrito pela Procuradoria Geral 

da República aponta indícios de violação de direitos humanos que pode, pelo 

menos em tese, vir  a gerar responsabilização internacional do País, o que 

preencheria os dois primeiros requisitos para o acolhimento do incidente.

As situações em apuração são gravíssimas e alcançam os aspectos de gênero, 

raça, orientação sexual, opções ideológica e política etc. Tudo isso diz respeito 

à Democracia e às três gerações dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, como bem disse a Relatora,  as circunstâncias que 

pairam sobre o caso, ainda inconcluso, parecem apontar para uma execução planejada, 

com  indicativos de participação de organização criminosa, o que, evidentemente, 

confi gura gravíssimo atentado não só aos direitos humanos, mas ao próprio Estado 

Democrático  de Direito. Afi nal, estar-se-ia diante de uma ação delituosa contra 

parlamentar atuante  perpetrada por criminosos que,  em tese, integrariam grupo 

armado que exerce um poder paralelo ao do Estado constituído.

Em relação ao segundo requisito, o MPRJ relata correspondências 

positivas das organizações internacionais competentes sobre a atuação concreta 

do Parquet do Rio de Janeiro. Logo, o receio do MPF, embora em tese possível, 

não apresenta indícios de concretude.

No tópico, recorde-se:

a) Até o momento, não se tem notícia de abertura de qualquer procedimento 

formal perante as Cortes Internacionais para apurar eventual  responsabilidade do 

Brasil decorrente de suposto descumprimento de obrigações  jurídicas assumidas em 

tratados internacionais.
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b) O Brasil se comprometeu,  ao aderir a acordos multilaterais, a 

garantir  proteção a direitos internacionalmente consagrados, em especial, os 

direitos humanos.  Contudo, a responsabilização por eventual descumprimento, 

necessariamente, deve  decorrer de  inércia, descaso, condescendência, ou seja, de 

uma inação ou de uma ação descompromissada com o bem jurídico tutelado. Hipótese 

inexiste no caso.

Não vislumbro, com efeito, no caso concreto, o preenchimento do 

terceiro requisito autorizador do deslocamento de competência, já que não há 

evidência de que os órgãos do sistema de justiça estadual careçam de isenção 

ou das condições necessárias para desempenhar, até o momento, as funções de 

apuração, processamento e julgamento do caso.

No ponto, resume a Relatora, com precisão cirúrgica:

- A alegação do MPF de “contaminação” do aparato policial do Estado 

do Rio de Janeiro pelo crime organizado é feita de forma genérica, sem a indicação 

de  nenhum elemento ou indício de prova concreta  do suposto comprometimento 

dos investigadores do caso.

- Quanto aos agentes públicos que supostamente atuaram para atrapalhar 

as  investigações, todos foram afastados e há investigações e ações penais em 

andamento para apuração dos fatos e punição de eventuais culpados. Assim, ao 

contrário do alegado na petição inicial do incidente, para cada suposto desvio de 

conduta de membros da corporação, houve uma reação fi rme no sentido de se 

reestabelecer a ordem.

- A  opinião  de distinto Desembargador do TJRJ acerca da capacidade 

de a  Polícia Civil desvendar os crimes em questão, dada em entrevista a um 

jornalista, não se  transmuda em fundamento apto a justifi car o pedido de 

intervenção, notadamente em razão das aludidas providências legais adotadas, 

que desdizem a insinuação de incapacidade.

- A condução das investigações pelas autoridades locais, até o 

momento,  repele a alegação de inércia, ressaltando que já foram ouvidas mais 

de 230 pessoas, dentre elas, testemunhas, informantes e indiciados, e realizadas 

diversas medidas cautelares, como interceptação telefônica, quebra de sigilo de 

dados telemáticos, interceptação ambiental,  buscas e apreensões no curso da 

investigação.
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- No transcorrer das investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado 

em  conjunto com o Ministério Público, houve encontro fortuito de crimes 

graves, envolvendo  grupos armados e perigosos, justamente aqueles que são 

apontados como resistentes ao bom  andamento do trabalho investigatório, o 

que denota efetiva reação do Estado contra o crime organizado.

- Não há sombra de descaso, desinteresse, desídia ou falta de 

condições  pessoais ou materiais das instituições estaduais encarregadas de 

investigar, processar e punir  os eventuais responsáveis pela grave violação a 

direitos humanos decorrente dos homicídios da vereadora Marielle Francisco da 

Silva e de seu motorista, Anderson Pedro Matias Gomes. Ao revés, constata-se 

notório empenho da equipe de policiais civis da Delegacia de Homicídios e do 

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO do 

Ministério Público do Estado do Estado do Rio De Janeiro, o que desautoriza 

o atendimento ao pedido de deslocamento do caso para a esfera federal.

- Considerando o  vasto acervo já formado, com centenas de 

diligências cumpridas e outras tantas em andamento, o pretendido deslocamento 

das investigações para a  Polícia Federal, ao que tudo indica, acarretaria  efeito 

contrário ao que se pretende no incidente suscitado, isto é, traria mais atraso às 

investigações, militando em desfavor do objetivo perquirido.

Por fim, no prosseguimento das investigações, o  Parquet  estadual e a 

Justiça carioca poderão solicitar até mesmo o auxílio técnico e⁄ou operacional, se 

necessário, da Polícia Federal ou de outras instituições federais ou estaduais, em 

cooperação (art. 3.º, inciso VIII, da Lei n.º 12.850⁄2013).

Ante o exposto, na esteira do brilhante e didático voto da Ministra 

Laurita Vaz, rejeito as preliminares suscitadas e julgo improcedente o pedido.

É como voto. 

VOTO-VOGAL 

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Sr. Presidente, egrégia Seção, gostaria de, 

em primeiro lugar, assim como fi zeram  alguns Colegas que me antecederam, 

acostar-me ao pronunciamento fi rme, embora sereno, de V. Exa., em repúdio às 

agressões feitas ao Judiciário e, em especial, aos juízes de Tribunais Superiores 

por estarem tendo a coragem de suas convicções. Faço isso até pela 

experiência  pessoal que tenho. Sofri na pele esse mesmo tipo de agressão 
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há algum tempo, mas me  consolava o fato de que era apenas comigo. Agora 

me entristeço muito mais ao ver que esse tipo  de comportamento está se 

disseminando. Defender a jurisdição em sua plenitude é defender um  dos 

Poderes da República e, portanto, defender a Democracia, a Constituição. Isso 

tem de ser feito com desassombro porque, como já dizia Aristóteles numa frase 

famosa, que retomada por Churchill, a coragem é a primeira das virtudes porque 

ela é a garantia de todas as demais.

Dito isso, passo a meu voto e, ao votar, quero acompanhar o voto magnífi co 

da Ministra Laurita, que foi um voto substancioso, completo sem ser comprido, 

sem ser rebuscado, foi denso e conciso na medida do que é viável para abarcar 

uma quantidade de questões como esta.

Acompanho a rejeição das preliminares que foram levantadas. Também 

a  acompanho na admissão ao feito das vítimas, dos acusados de homicídio e 

tentativa e dos amigos da Corte, ressaltando que não estão aqui propriamente na 

qualidade de partes, apenas de interessados. Isso porque, como outros também 

já disseram, temos um instituto, que foi criado  pela Emenda Constitucional 

n. 45 de 2004, que até hoje não mereceu um procedimento por parte  do 

legislador, mas que tem, pela própria dicção constitucional, aplicação imediata, 

e o Judiciário vai tendo que fazê-lo seguir caminho como as águas de um rio 

vão procurando seu jeito de chegar no mar. Concordo ainda com a prefacial de 

instalação de inquérito para apurar vazamento de documentos.

Finalmente, chego ao mérito. Serei breve, até pela hora, dizendo que o 

incidente  de deslocamento de competência foi trazido como um adendo ao 

sistema de administração  constitucional das crises federativas, que existe em 

nossa Carta há muito tempo, a intervenção federal, com o estado de sítio e o 

estado de defesa, que são outras formas de defesa de outro tipo  de crise. As 

crises federativas devem ser encaradas sempre com o caráter negativo que 

a Constituição, não somente a atual, mas todas as Constituições republicanas 

que a antecederam, exceto a de 1937, estabelece: que a União não intervirá nos 

Estados e Distrito Federal nem nos Municípios, e os Estados não intervirão nos 

Municípios, a não ser quando aconteçam tais e quais situações, que são situações 

críticas que a doutrina chama de violações aos princípios  constitucionais 

sensíveis. O incidente de deslocamento de competência é uma forma pequena 

de intervenção federal, por isso deve ser visto com esse mesmo caráter negativo. 

Ele não deve  acontecer como regra, mas como exceção, ou seja, salvo se e 

somente se estiverem presentes os  pressupostos que a Constituição aponta 
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e que a jurisprudência desta Casa já fi xou. Primeiro, a  existência de grave 

violação aos direitos humanos. Podemos dizer que, aqui, sim, há grave violação 

a direitos humanos, porque temos uma espécie de feminicídio político e, ao 

mesmo tempo, um crime de ódio. Além da questão de se tratar de uma mulher, 

há a questão de ser ela negra, de ter ela uma orientação sexual que diverge da 

maioria e de defender os pobres que vivem na periferia, e de esse assassinato 

ocorrer sendo ela detentora de poder. Porque há muitas  outras pessoas nessa 

situação minoritária mas que não são vítimas de atentados assim. Ela  estava 

numa situação de poder porque conseguiu se eleger vereadora, muito bem 

votada, e fazia  de seu cargo parlamentar uma tribuna para a defesa de suas 

ideias. Esse primeiro pressuposto  pode existir, mas o segundo, que é o risco 

de responsabilização internacional do Brasil em face do  descumprimento de 

obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais, parece simplesmente 

uma especulação, uma coisa muito remota. Finalmente, o terceiro pressuposto 

para  a ocorrência do deslocamento de competência, que é a incapacidade das 

instâncias e das autoridades locais de oferecer respostas efetivas, foi inteiramente 

destruído pelo voto da Ministra Laurita Vaz e pelos acréscimos que trouxeram 

os votos dos Ministros Jorge Mussi, Sebastião  Reis Júnior, Rogerio Schietti 

Cruz e Reynaldo Soares da Fonseca, que me antecederam. Nada  indica que 

a polícia e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não tenham 

condições de  dar conta deste caso. Nada indica que, se fosse passado para as 

mãos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, ele tivesse sucesso.

Há uma única coisa que me parece não foi enfrentada no voto da 

Ministra  Relatora, porque foi levantada oralmente por meu querido amigo e 

brilhante Subprocurador-Geral,  hoje Vice-Procurador-Geral da República, 

presente nesta Seção telepresencial, Dr. Humberto  Jacques, de quem tenho 

o prazer e a honra de ser colega na Universidade de Brasília. Ele trouxe uma 

questão a mais: o duplo homicídio e a tentativa de homicídio ocorreram quando 

a segurança do Estado do Rio estava sob intervenção federal, o que carrearia 

um interesse especial da União. De fato, esse é um elemento interessante, mas 

não sufi ciente aqui. Vou recusar esse argumento  jurídico do Dr. Humberto 

Jacques dizendo que não existe nada na lei, até porque não existe lei regulando 

o incidente, e não se pode dessumir da Constituição que ela queira que os 

crimes  cometidos em alguma entidade federativa que esteja sob intervenção 

federal se tornem federais. Senão, teríamos de federalizar não apenas o homicídio 

da vereadora e de seu motorista e a  tentativa de homicídio de sua assessora, 

teríamos de federalizar todos os crimes similares contra direitos humanos que 
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aconteceram no Estado do Rio enquanto ele estava sob intervenção e que não 

foram até agora inteiramente desvendados ou completamente punidos. Esse 

é o único acréscimo que faço, porque me pareceu importante responder a essa 

questão também.

Com isso, acompanho o voto da Relatora e de todos os que vieram antes 

de mim.  Digo mais: não estou preocupado com a afi rmação de que se não 

se federalizar neste caso, não  se federalizará mais em nenhum. Isso não me 

preocupa porque a federalização tem de ser  examinada detidamente em cada 

caso e só vai haver quando, além da grave agressão aos direitos  humanos, 

houver o risco de responsabilização do País nos fóruns internacionais 

pelo  descumprimento de obrigações que assumiu perante a comunidade 

mundial e a inação, a impossibilidade ou a incapacidade de atuação devida dos 

agentes locais, que, neste caso concreto, a meu sentir, não ocorre.

Por todos esses motivos, voto rejeitando as preliminares e, como fez a 

ilustre Relatora, indeferindo o incidente de deslocamento de competência.

É o voto. 

RECURSO ESPECIAL N. 1.568.445 - PR (2015⁄0296413-4) 
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EMENTA 

Recurso especial. Interceptação de dados. Astreintes. Ausência 

de prejudicialidade por decisões do STF. Aplicabilidade subsidiária do 

CPC ao processo penal. Multa diária e poder geral de cautela. Teoria 

dos poderes implícitos. Medidas constritivas sobre o patrimônio de 

terceiros. Bacen-Jud e inscrição em dívida ativa. Presunção relativa de 

liquidez e certeza. Devido processo legal. Contraditório postergado. 

Análise  específica do caso concreto. Cumprimento integral. 

Não  ocorrência. Proporcionalidade da multa aplicada.  Recurso 

especial desprovido.

1. Estes autos não cuidam da criptografi a de ponta-a-ponta, 

matéria cuja constitucionalidade encontra-se sob análise do Supremo 

Tribunal Federal (ADI  5527, de relatoria da Min. Rosa Weber e 

ADPF 403, do Min. Edson Fachin).

2. O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, 

os interesses  do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook 

Inc. “Com o fi m de facilitar a  comunicação dos atos processuais às 

pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê 

que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo ‘pelo gerente, 

representante ou administrador de sua fi lial, agência ou sucursal aberta 

ou instalada no Brasil’ e o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece 

que o ‘gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela 

pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo’. 

Considerando-se que a fi nalidade destes dispositivos legais é facilitar 

a citação da pessoa jurídica  estrangeira no Brasil, tem-se que as 

expressões “fi lial, agência ou sucursal” não devem ser interpretadas de 

forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira 

atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente 

constituída como sua fi lial ou agência não impede que por meio 

dela  seja regularmente efetuada sua citação.” (HDE 410⁄EX, Rel. 

Ministro  Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 20⁄11⁄2019, 

DJe 26⁄11⁄2019). A regras advinda do precedente não deve, no caso 

concreto, fi car  restrita à possibilidade de citação e intimação, sem 

possibilitar a cominação de  multa. Interpretação restritiva tornaria 
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inócua a previsão legal, pois, uma vez intimada, bastaria à representante 

nada fazer. Portanto, a possibilidade das astreintes revela-se imperiosa 

até para que se dê sentido ao dispositivo.

3. Conforme amplamente admitido pela doutrina e pela 

jurisprudência, aplica-se o  Código de Processo Civil ao Estatuto 

processual repressor, quando este for  omisso sobre determinada 

matéria.

4. “A fi nalidade da multa é coagir (...) ao cumprimento do fazer 

ou do não fazer,  não tendo caráter punitivo. Constitui forma de 

pressão sobre a vontade”, destinada  a convencer o seu destinatário 

ao cumprimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme;  ARENHART, 

Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

comentado. 3ª ed. São Paulo: RT, 2017, pp. 684-685).

5. Aplica-se o poder geral de cautela ao processo penal, só 

havendo restrição a ele, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADPF 444⁄DF, no que diz respeito às cautelares pessoais, 

que de alguma forma restrinjam o direito  de ir e vir da pessoa. O 

princípio do nemo tenetur se detegere e da vedação à analogia in malam 

partem são garantias em favor da defesa (ao investigado, ao indiciado, 

ao acusado, ao réu e ao condenado), não se estendendo a quem 

não  esteja submetido à persecução criminal. Até porque, apesar de 

ocorrer  incidentalmente em uma relação jurídico-processual-penal, 

não existe risco de  privação de liberdade de terceiros instados a 

cumprir a ordem judicial, especialmente no caso dos autos, em que são 

pessoas jurídicas. Trata-se, pois, de poder conferido ao juiz, inerente à 

própria natureza cogente das decisões judiciais.

6. A teoria dos poderes implícitos também é fundamento 

autônomo que, por si só,  justifi ca a aplicação de astreintes pelos 

magistrados no processo criminal.

7. Sobre a possibilidade do bloqueio de valores por meio do 

Bacen-Jud ou aplicação de outra medida constritiva sobre o patrimônio 

do agente, é relevante  considerar dois momentos: primeiramente, a 

determinação judicial de  cumprimento, sob pena de imposição de 

multa e, posteriormente, o bloqueio de bens e constrições patrimoniais. 

No primeiro, o contraditório é absolutamente  descabido. Não se 

pode presumir que a pessoa jurídica intimada,  necessariamente, 

descumprirá a determinação judicial. Quando do bloqueio de  bens 
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e realização de constrições patrimoniais, o magistrado age em razão 

do atraso do terceiro que, devendo contribuir com a Justiça, não o faz. 

Nesse segundo momento, é possível o contraditório, pois, supondo-

se que o particular se opõe à ordem do juiz, passa a haver posições 

antagônicas que o justifi cam.

8. No caso concreto, o Tribunal local anotou que as informações 

requisitadas só  foram disponibilizadas mais de seis meses após a 

quebra judicial do sigilo e  expedição do primeiro ofício à empresa. 

Logo, não se verifi ca o cumprimento integral da medida.

9. Em relação à proporcionalidade da multa, o parâmetro máximo 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fi xado por esta Corte em caso 

assemelhado, na QO-Inq n. 784⁄DF, foi observado. Assim, não merece 

revisão.

10. Recurso especial desprovido. 

ACÓRDÃO 

Retomado o julgamento após o voto-vista antecipado divergente do Sr. 

Ministro Ribeiro Dantas, negando provimento ao recurso especial, tendo sido 

acompanhado pelos Srs.  Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan 

Paciornik, Laurita Vaz e Jorge Mussi, e o voto dos Sr. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, dando parcial provimento 

ao recurso especial, a Terceira Seção, por maioria, negou provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas, que lavrará o 

acórdão.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Sebastião 

Reis Júnior.

Votaram com o Sr. Ministro Ribeiro Dantas os Srs. Ministros Reynaldo 

Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Laurita Vaz e Jorge Mussi.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Antonio 

Saldanha Palheiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Brasília (DF), 24 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe: 20.8.2020
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RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Facebook Serviços Online 

do Brasil Ltda.  interpõe recurso especial, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo  constitucional, contra acórdão do  Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, que, em agravo de instrumento, manteve a multa aplicada em primeiro 

grau por descumprimento de ordem judicial engendrada em inquérito policial, 

no qual se investigava a prática de crimes de pedofi lia por meio da rede mundial 

de computadores. O decisum fi cou assim sumariado (fl s. 183-184):

Penal e processual penal. Agravo de instrumento. Multa por descumprimento 

de  ordem judicial. Inquérito policial instaurado  para apuração de delito 

supostamente  praticado através da rede mundial de  computadores. 

Fornecimento de dados e  conteúdos que, seriam administrados por  empresa 

sediada no exterior. Observância das  vias diplomáticas. Desnecessidade. 

Atraso no  cumprimento da ordem. Prejuízo a investigação  criminal. Juízo de 

razoabilidade e proporcionalidade. Agravo improvido.

1. Em matéria de Direito Civil a jurisprudência vem se inclinando para  a 

responsabilização do provedor brasileiro pela omissão na retirada de  conteúdo 

da internet a partir da ciência da existência de material  ofensivo⁄ilícito, mesmo 

no caso em que esse se encontre armazenado  em provedor administrado por 

empresa sediada no exterior, porque  ambos são considerados integrantes do 

mesmo grupo econômico, em face da aplicação do princípio da aparência.

2. Na linha da recente orientação do Superior Tribunal de Justiça em situação 

análoga, em se tratando de pessoa jurídica regularmente  instalada no País, 

comprovadamente tendo por sócio o provedor  estrangeiro, e ausente 

impossibilidade técnica para o fornecimento dos  dados sigilosos requisitados 

pelo juízo, não se cogita da necessidade  de observância das vias diplomáticas, 

especialmente o Acordo de  Assistência Judiciária em Matéria Penal – MLAT, 

descabendo se falar  em material de prova forâneo. Se, eventualmente, 

o provedor  brasileiro não tem acesso às informações necessárias para 

o  cumprimento da determinação, incumbe-lhe a obtenção perante a  sócia 

estrangeira.

3. A análise de retardamento justificado no cumprimento da ordem  deve 

pautar-se por um juízo de razoabilidade e proporcionalidade que,  no caso, 

reclama sejam considerados não apenas o tempo decorrido desde o esgotamento 

do prazo fi xado pelo magistrado, sob pena de  aplicação de multa diária, mas 

todos os eventos que se sucederam desde a quebra judicial do sigilo, à vista da 

natureza da medida, a qual buscava a coleta de elementos de prova em inquérito 

instaurado para  apuração de delito, supostamente praticado através da rede 

mundial de computadores.
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4. No caso, sem embargo de eventuais problemas de ordem técnica  para a 

entrega do material faltante no prazo estabelecido, a vinda da  totalidade das 

informações requisitadas ocorreu mais de 06(seis) meses após aquele marco e a 

expedição do primeiro ofício à  agravante, o que contribuiu para paralisação da 

investigação, não se mostrando hábeis as justifi cativas apresentadas pela empresa 

para arredar a responsabilidade quanto ao cumprimento da determinação.

5. Ausente circunstância a arredar a manutenção da penalidade imposta, é de 

ser improvido o agravo de instrumento que visa a contrastá-la.

O referido decisum foi, ainda, integrado por acórdão proferido em embargos 

de declaração, o qual recebeu esta ementa (fl . 335):

Processual civil. Embargos de declaração. Cabimento restrito às hipóteses de 

omissão.  Contradição, obscuridade ou erro material.  Inexistência de qualquer 

desses vícios. Parcial  provimento do recurso para acréscimo de  fundamentação 

ao acórdão impugnado, sem modifi cação no resultado do julgamento.

1. Na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos  de 

declaração merecem trânsito nas restritas hipóteses em que a  decisão esteja 

eivada de obscuridade, contradição ou omissão, sem olvidar da possibilidade de 

correção de erro material, fundada em  construção pretoriana. Não se prestam 

os aclaratórios, destarte, à  rediscussão dos fundamentos do julgado ou à sua 

modifi cação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Estando devidamente fundamentada a decisão, não se exige manifestação 

expressa acerca de todas as teses veiculadas pelas partes.

3. Não há falar em omissão ou nulidade decorrente da alta de  indicação 

expressa de dispositivo legal que dê  embasamento à  responsabilização da 

recorrente, pois, tendo sido explicitada a tese  jurídica que leva à conclusão 

adotada no julgado contrastado, a  decisão está devidamente fundamentada. 

Precedentes desta Corte.

4. Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro  material no 

aresto proferido por esta Turma; todavia, acolhe-se parcialmente a irresignação a 

fi m de integrar o julgado com a motivação expendida nesta ocasião.

5. Embargos de declaração parcialmente providos para agregar fundamentação 

ao acórdão, sem alteração no resultado do julgamento.

Em suas razões, alega a recorrente violação do art. 461, § 4º, do CPC⁄1973 

e, por via refl exa, do art. 5º, LIV e LV, da Constituição  Federal, visto não ser 

parte no processo em que houve a determinação de quebra de sigilo de dados 

pertencentes a investigado pela prática de crime.
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Afirma a defesa que “o art. 461, do Código de Processo Civil,  prevê 

a possibilidade de aplicação de multa diária apenas para o réu da ação 

de  conhecimento, uma vez que essa sanção só pode ser aplicada após ser 

dada a  oportunidade de apresentar contestação, produzir provas e exercer 

o  contraditório na instrução processual. A Recorrente não teve acesso a 

nada  disso: sequer teve acesso aos autos do processo, ficando restrita a 

algumas poucas páginas” (fl . 364).

Aduz, no ponto, que a “aplicação de sanção no valor de R$ 450.000,00, 

decorrente da multa diária por alegado descumprimento de decisão  judicial, 

viola o devido processo legal” (fl . 367).

Assere, ainda, a ocorrência de ofensa ao art. 461, § 5º, do  Código de 

Processo Civil de 1973, porquanto a interpretação dada pelo acórdão recorrido 

estaria “absolutamente dissociada do texto legal, uma vez  que usa o referido 

dispositivo legal como meio de punir a Recorrente por ter arguido procedimento 

legal diferente do que estipulado” (fl . 368).

Assegura não existir motivo que justifi que “a imposição de  sanção de 

R$ 450.000,00, por um alegado atraso de 9 dias, se considerado o  exíguo 

prazo estipulado pelo DD. Juízo de primeira instância, o que, inclusive,  foi 

reconhecido pelo Ministério Público Federal, que opinou pelo provimento ao 

agravo de instrumento tendo em vista que a ordem foi cumprida, que o atraso 

foi mínimo e que isso decorreu de motivos plausíveis demonstrados” (fl . 368).

Por fi m, caso não reconhecidas as violações apontadas, defende  que a 

quantia arbitrada seja reduzida, conforme dicção do art. 461, § 6º, do CPC⁄1973, 

sobretudo porque a decisão que fi xa o valor da astreinte não faz coisa julgada 

material e, portanto, mesmo que transitada em julgado, pode ser modifi cada.

Requer, diante do exposto, que o recurso seja provido para  reconhecer 

as violações infraconstitucionais e de dispositivo constitucional 

ou,  subsidiariamente, que o montante estipulado pelas instâncias ordinárias 

seja reduzido.

Apresentadas contrarrazões, às fl s. 385-391, e admitido o recurso especial 

(fl. 392), foram os autos ao Ministério Público Federal, que,  em parecer 

subscrito pelo Subprocurador-Geral da República Carlos Eduardo de Oliveira 

Vasconcelos, se manifestou pelo seu não conhecimento e, se conhecido, pelo seu 

não provimento (fl s. 408-412).
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 VOTO

  Ementa: Recurso Especial. Inquérito policial. Pedofilia 

e estupro de vulnerável. Cooperação Jurídica Internacional e Marco 

Civil da Internet. Quebra de sigilo. Facebook. Descumprimento de 

decisão  judicial. Astreintes. Conceito e natureza  jurídica. Aplicação 

em procedimento penal.  Possibilidade. Critérios para fixação da 

multa.  Razoabilidade do patamar estabelecido.  Execução direta 

por juízo criminal. Violação do  devido processo legal. Recurso 

parcialmente provido.

1. Em investigação para apurar a possível prática de crimes 

de  pedofi lia e estupro de vulnerável é lícita e adequada a obtenção 

de  dados e informações armazenadas em provedor da internet, 

mesmo que estejam sob a guarda de sede da empresa no exterior.

2. As diferenças estruturais, metodológicas, de segurança e 

de  abrangência das informações e dos dados dos usuários relativos 

as  diversas empresas que atuam no ambiente virtual redundam 

na  necessidade de que a persecução penal não fique adstrita a 

um único  diploma normativo de um país. É necessário suplantar 

a diversidade  e a complexidade de todos os sistemas, programas 

ou aplicativos  usuários da rede, sobretudo quando envolvem dados 

criptografados ou protegidos por encriptação de hardware, com o uso 

de um sistema normativo que se adicione aos acordos de cooperação 

internacional fi rmados.

3. No Brasil, os acordos, tratados ou convenções não repelem 

a  aplicação do aparato regulador do Marco Civil da Internet; 

ao  contrário, complementam-se, com a formação de um conjunto 

de  instrumentos ou mecanismos jurídicos colocados à disposição 

do  Estado para possibilitar ou facilitar a persecução penal relativa 

a crimes cometidos por meio da web, sobretudo diante da complexidade 

estrutural, da ubiquidade da internet e das escassas leis que regulam de 

maneira efi caz a matéria.

4. As astreintes são uma espécie de multa processual, 

empregadas com o objetivo de dar efetividade às ordens judiciais de 

cumprimento  de uma obrigação, independentemente da ocorrência 

de dano. Embora prevista no CPC, a sua aplicação de modo paralelo, 
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no curso  de processo penal, é admitida pacifi camente no âmbito 

desta Corte e  não tem como único sujeito passivo o réu da ação, 

mas também todo  aquele que estiver sujeito a receber uma ordem 

judicial. Assim, pode igualmente ser ameaçado com a multa coercitiva 

o terceiro que tenha  alguma relação com o processo ou que deva 

cumprir alguma determinação.

5. A ausência de limitação ou de critérios legais bem defi nidos 

para a fi xação do valor das astreintes acaba por relegar, ao prudente 

arbítrio  do magistrado, o estabelecimento de montante que 

considera sufi ciente para a fi nalidade a que se propõe o instituto. A 

ideia de  coerção visa a possibilitar a cooperação da parte, de modo 

a  desestimulá-la a adotar atitude que resulte no não cumprimento 

do comando judicial.

6. Há algum grau de casuísmo no arbitramento do valor 

das astreintes, pois devem ser levadas em conta a situação econômica 

do  devedor, a magnitude das implicações de eventual resistência 

nas  investigações, a própria gravidade do crime investigado e 

a  capacidade de resistir ao valor imposto. O CPC pressupõe 

o  atendimento dos critérios de sufi ciência e compatibilidade com 

a obrigação, ajustando-se um prazo que seja efetivamente razoável para 

a realização do comando judicial.

7. A fi xação de astreintes, por ser de natureza processual civil, 

exige que o procedimento com o propósito de executá-las, defi nitiva 

ou  provisoriamente, se compatibilize com o referido diploma legal. 

À luz  da sistemática processual civil que subsidia o instituto, a 

posição que  melhor refl ete a necessária coerência que deve existir 

no sistema  processual – tanto civil quanto penal – não se coaduna 

com a ideia de  que a decisão judicial que impõe uma multa possa 

ser executada sem o devido processo legal. Se a própria condenação 

por crime não  permite expropriação patrimonial imediata com a 

finalidade de  satisfazer uma obrigação imposta por decisão com 

trânsito em  julgado, admitir a execução imediata das astreintes, por 

mais que se proceda com algum objetivo de interesse público, vai de 

encontro à lógica do sistema.

8. É inviável que o juízo criminal efetive o bloqueio via 

Bancenjud ou promova a inscrição direta na dívida ativa da União, 
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em relação  aos valores arbitrados a título de astreintes. Uma 

coisa é a fi xação da  multa; outra, é a cobrança desses valores, cujo 

procedimento deve observar o devido processo legal. É equivocado, 

portanto, entender  que o montante estipulado deve ser executado 

perante o juízo criminal, seja por se tratar de instituto eminentemente 

processual civil, seja por não existir óbice a que a execução provisória 

se dê perante o competente juízo cível.

8. Recurso especial provido em parte, a fi m de determinar ao 

Juízo  Criminal responsável pelo caso que se abstenha da prática 

de  quaisquer atos que importem a constrição de patrimônio 

do recorrente. 

VOTO 

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz:

I. Contextualização e admissibilidade do recurso 

Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, 

da Seção Judiciária do Paraná, em inquérito policial defl agrado para  apurar a 

prática de  crime de pedofi lia –  consistente na produção e na  disseminação de 

material pornográfi co infanto-juvenil  – e de estupro de  vulnerável  – haja vista 

a suspeita da ocorrência de relações sexuais com  menores –, determinou aos 

provedores  Facebook Serviços Online do Brasil  (ora recorrente), Google Brasil 

Internet e Yahoo do Brasil,  em fevereiro de  2012, que fornecessem dados 

cadastrais,  logs  de acesso, dados armazenados,  inclusive fotografi as exibidas, 

álbuns de fotos, vídeos, recados, depoimentos, listas de amigos do investigado e 

de comunidades das quais o perfi l dele fosse membro.

A determinação judicial, a despeito dos diversos ofícios e da decisão que 

delimitou prazo, que se ultimaria em 24⁄8⁄2012, para o cumprimento da ordem 

judicial, somente veio a ser cumprida pelo recorrente  em 4⁄9⁄2012, isto é,  9 

dias após o término do prazo peremptório fi xado, o que culminou em uma multa 

de R$ 450.000,00, com fundamento no art. 461, § 4º, do CPC⁄1973, c⁄c art. 3º 

do CPP,  com ordem de pagamento, em 15 dias, sob pena de inscrição do débito na 

dívida ativa não tributária (fl . 94), cuja imposição não foi desconstituída pelas 

instâncias ordinárias.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

674

Em relação às preliminares de conhecimento do recurso,  constato que o 

especial preenche os requisitos legais, notadamente o do  prequestionamento, 

visto que os temas versados pelo postulante, no recurso especial, foram debatidos 

na origem. Além disso, não observo, à exceção da alegação de suposta violação de 

dispositivo constitucional, a existência de  óbices sumulares ou regimentais que 

impeçam o conhecimento do recurso relativamente aos temas suscitados.

II. Mérito

Toda a discussão neste especial, assim como ocorre com  diversos casos 

similares examinados amiúde por este Superior Tribunal, no  âmbito dos 

órgãos fracionários que compõem a Terceira Seção,  tem seu  nascedouro na 

determinação feita aos provedores de aplicação de  internet sediados nos Estados 

Unidos, por autoridade judicial brasileira, para que forneçam informações relativas 

a determinadas comunicações ou dados armazenados por pessoas investigadas 

pela prática de crimes.

A controvérsia – que perpassa, em grande parte dos casos, por discussões 

que vão desde a defesa das empresas para que seja dada prevalência ao Acordo de 

Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e Governos dos Estados Unidos (Decreto 3.810⁄2001), até a impossibilidade 

de execução por juízo  criminal, via BacenJud, do valor da multa f ixada pelo 

descumprimento  de determinação judicial  - tem ocasionado alguma divergência 

interpretativa,  ao menos no âmbito da Sexta Turma, a qual resvala, inclusive, 

na compreensão de que as astreintes não seriam aplicáveis ao processo penal.

Em razão disso, entendi razoável propor a afetação deste especial, com o 

objetivo de harmonizar eventual ponto de dissidência existente  acerca de um 

ou outro tópico que circunscreve o tema, dentro dos limites  cognitivos e das 

formalidades inerentes ao recurso especial.

Não poderia deixar de registrar que tramita, perante o Supremo Tribunal 

Federal, ação declaratória de constitucionalidade (ADC n. 51), na  qual se 

pretende seja reconhecida a constitucionalidade do Decreto n. 3.810⁄2001 e sua 

preponderância (especialidade) diante do Marco Civil da  Internet, em casos 

como o ora examinado.

Como não houve a concessão de medida cautelar para o  sobrestamento 

de processos que envolvem a aplicação do referido ato normativo, nada obsta o 

julgamento deste recurso, embora a solução que aqui se dê possa vir a ser atingida 
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pelo resultado alcançável com o julgamento da  referida ação declaratória de 

constitucionalidade.

II. 1. Cooperação Jurídica internacional e Marco Civil da Internet

O advento e o célere desenvolvimento de tecnologias digitais com o uso 

da internet acarretaram uma verdadeira revolução no âmbito das comunicações 

e do armazenamento de informações, tanto pelo volume quanto pela rapidez e 

pela facilidade de interação que proporciona entre os usuários. Nesse ambiente 

de profunda modifi cação na vida das pessoas, com  indiscutíveis benefícios 

práticos que se estendem a todos os setores da sociedade, originaram-se novas 

formas de relações sociais, de transações comerciais ou fi nanceiras e, também, 

de novas práticas criminosas, o que  acabou por repercutir no âmbito penal e 

processual penal, a exigir procedimentos ou técnicas específi cas de investigação.

Como pontua Th omas Welch, o ambiente digital, ao mesmo  tempo que 

permite o avanço e a automação de relações negociais, abre as portas para muitas 

novas formas de uso indevido de computadores e, por isso,  a importância da 

conscientização e da preparação para o enfrentamento do que  ele chama de 

miríade de questões tecnológicas e jurídicas que afetam a utilização dos sistemas 

(Computer Crime Investigation and Computer  Forensics.  In: TIPTON, 

Harold; KRAUSE, Micki (Org.). Information Security Management Handbook. 

6. ed. Florida: Auerbach Publications, 2007, p. 2.781-2.782).

Nessa perspectiva, para o enfrentamento dos crimes virtuais,  ganham 

relevo os métodos investigativos para obtenção de informações ou provas que 

se encontram no universo digital. O componente principal que  difi culta esse 

procedimento repousa no próprio ambiente da web, em que  a  inexistência 

de fronteiras territoriais é contraposta à existência, no  mundo f ísico, de 

diferentes jurisdições relativas aos países onde são  armazenadas informações que 

possibilitem desvelar crimes ou desarticular  organizações criminosas. Some-se 

a isso a defi ciência de conhecimentos da  linguagem digital e a incapacidade 

técnica dos atores do controle e da prevenção dos crimes.

É necessário, portanto, maior refl exão sobre os contornos  conceituais 

clássicos que defi nem a soberania do Estados, seja sob o prisma das relações com 

outros países, seja sob a ótica do exercício do poder estatal interno (jurisdição), a 

fi m de se adequar a essa incontornável realidade. Empresas como Apple, Google, 

Microsoft, Facebook, Twitter ou WhatsApp, entre outras, não possuem procedimentos 
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informáticos ou de  comunicação idênticos, o que difi culta muito a elaboração de 

estratégias repressivas ou preventivas uniformes.

A propósito, Greg Nojein denota, em relação ao Google, essa difi culdade: 

“Se as coisas estão ocupadas na Índia, eles podem mover os dados dali para outro 

lugar onde está menos ocupado para que eles possam equilibrar a carga de sua 

rede. O Google também quebra os dados, eles os dividem em diferentes pedaços 

para que então mesmo um email possa ser guardado em pacotes que estão em 

lugares diferentes, até diferentes países.” (Direitos fundamentais e processo penal na 

era digital: doutrina e prática em debate. São Paulo: Internetlab, 2018, p. 180).

No caso do WhatsApp, que oferece e gere um serviço de troca  de 

mensagens, o funcionamento é bastante distinto. Esse aplicativo usa um sistema 

de criptografi a conhecido como  end-to-end  (E2E), que também é  empregado 

por outros aplicativos, como o IMessage da Apple. Com esse tipo de codifi cação, 

o aparelho do usuário emissor da mensagem contata um dos  servidores da 

empresa, que irá lhe fornecer o segredo de encriptação do usuário receptor da 

mensagem; o telefone emissor envia um texto indecifrável para o provedor, que 

o encaminha para o telefone receptor, único que poderá decodifi cá-lo, por ser a 

origem da chave criptográfi ca utilizada. Assim, em nenhum momento o provedor 

tem acesso ao real conteúdo da mensagem, visto que ela é enviada de modo cifrado 

do emissor e só será desencriptada no receptor (por isso a denominação end-to-

end).

Ressalte-se, por oportuno, que se encontra em julgamento  (suspenso 

em razão de pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes) no  STF a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.527 e a Arguição de Preceito 

Fundamental (ADPF) n. 403, ambas que tratam da possibilidade de aplicação 

de multa e suspensão dos serviços de mensagens pela internet, como o aplicativo 

WhatsApp, pelo suposto descumprimento de ordens judiciais que determinem 

a quebra de sigilo das comunicações.

Diante desse ambiente diversifi cado quanto ao modo de se estabelecerem 

relações entre pessoas é que tem sido fomentada, cada vez mais no mundo todo, 

a discussão sobre a efi ciência dos mecanismos de persecução penal existentes 

e sobre como torná-los adequados a essa realidade. No  particular, iniciativas 

internacionais objetivam intensifi car a cooperação entre  países não só para a 

adoção de políticas criminais comuns para o combate aos delitos informáticos 

mas também para fi xar a competência e facilitar a  investigação de qualquer 

infração penal relacionada ao uso da internet que envolva mais de um país.
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Duas das mais importantes dessas iniciativas foram a  Convenção sobre 

Cibercrime do Conselho da Europa, conhecida como Convenção de Budapeste (2001) 

e o Convênio Ibero-americano sobre Investigação e Obtenção de Provas em Matéria 

de Ciberdelinquência  (2014), dos quais o Brasil, infelizmente, ainda não é 

signatário (SALGADO,  Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro 

de (org.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodivm, 

2015, p. 294)

Sem embargo, não há como negar que esses documentos  internacionais 

exercem relevante infl uência entre nós. Não por acaso, o  Ministério Público 

Federal apresentou, em 2018, nota técnica ao Ministério das Relações Exteriores, 

na qual defende a adesão do Brasil a Convenção  de Budapeste,  com o objetivo 

de  aperfeiçoar o arcabouço legal  relacionado ao combate a crimes cometidos na 

internet, ampliar as  hipóteses de cooperação internacional, fomentar as ações de 

capacitação  e aprimorar os agentes públicos que lidam com a temática  (Disponível 

em:    http:⁄⁄www.mpf.mp.br⁄pgr⁄noticias-pgr⁄mpf-defende-adesao-do-brasil-a-

convencao-internacional-para-combate-a-crimes-ciberneticos. Acesso em: 2 

ago 2019).

No entanto, esse árido debate sobre métodos ou formas  investigativas 

perpassa, também, pela própria difi culdade de se criarem, no âmbito legislativo, 

normas que possibilitem a consecução dos procedimentos  processuais penais 

afetos ao ambiente digital, dada a diversidade de tratamento  dos institutos 

jurídicos dos diferentes países e a necessidade de eles serem  minimamente 

convergentes. Gabriel Cesar Z. de Inellas, sobre o assunto, afi rma que, “como 

a Rede da Internet é mundial e sem fronteiras e sem donos,  torna-se quase 

impossível para qualquer país, aplicar e executar leis, para regular o denominado 

ciberespaço” (Crimes na Internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 79).

Nos EUA, v. g., há uma gradação nas exigências  processuais para obtenção 

de dados ou informações armazenadas em  sistemas informáticos. Para aqueles 

mais sensíveis, além da autorização  judicial (warrant), é necessário nível de 

prova muito alto, com a demonstração da causa provável (probable cause). Para 

dados sensíveis de nível  intermediário, como informações de tráfego, basta 

a autorização do juiz, sem a  necessidade do mesmo nível de prova; e, por 

último,  para o acesso àqueles  dados  menos sensíveis, é desnecessária a autorização 

judicial  (SALGADO,  Daniel de Resende  et al  (org.). Sistema de justiça 

criminal.  Brasiìlia: ESMPU,  2018, p. 164 e ss.; ANTONIALLI, Dennis; 
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ABREU, Jacqueline de Souza (ed.). Direitos fundamentais e processo penal na era 

digital: doutrina e prática em debate. São Paulo: Internetlab, 2018, p. 169-175).

Em síntese, é possível dizer que a variedade de tratamento dado  pelos 

países para o acesso ao conteúdo dos dados ou das informações  armazenadas 

no ambiente digital se torna mais um obstáculo que se soma aos  existentes 

em decorrência dos diferentes modos de operação de sistemas,  aplicativos ou 

programas que utilizam a internet. As diferenças estruturais, metodológicas, de 

segurança e de abrangência das informações e dos dados dos usuários relativos 

as diversas empresas que atuam no ambiente virtual redundam na necessidade 

de que a persecução penal não fi que adstrita a um  único diploma normativo 

de um país. É necessário, então, suplantar a diversidade e a complexidade de todos 

os sistemas, programas ou aplicativos usuários da rede, sobretudo quando envolvem 

dados  criptografados ou protegidos por encriptação de hardware, com o uso de  um 

sistema normativo que se adicione aos acordos de cooperação internacional fi rmados.

Por isso mesmo, a “internacionalização da vida atual implica que o exercício 

do poder punitivo estatal pode depender de atos praticados em outros Estados” 

(PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 

Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 589). Daí a importância da cooperação jurídica 

internacional, porquanto serve como poderoso instrumento para garantir, juntamente 

com as demais normas existentes, da maneira mais efi caz possível, o exercício do poder 

punitivo  estatal. Quanto mais qualifi cada for essa cooperação, maior será a 

proteção penal dispensada ao âmbito digital.

No Brasil, em se tratando de questões relacionadas à internet,  deve ser 

aditado aos institutos tradicionais de cooperação jurídica o Marco  Civil da 

Internet. E, nesse aspecto, especifi camente no caso sub examine, a controvérsia 

acerca de qual instrumento seria o adequado para subsidiar o pedido de quebra 

de sigilo de dados eletrônicos - os quais não estariam armazenados em provedores 

situados em território nacional -, penso que tratados, acordos, convenções e diplomas 

legais internos existentes não se repelem, mas se complementam.

Deveras, todos os instrumentos normativos e de cooperação formam um conjunto 

de mecanismos jurídicos colocados à disposição do Estado para possibilitar ou facilitar 

a persecução penal no ambiente digital. A velocidade de avanço tecnológico não 

é acompanhada pela  velocidade da inovação legislativa ou pela pactuação 

de acordos de cooperação  jurídica, este último de matiz constitucional (art. 

4°, IX, da CF) e  explicitamente albergado pelo CPP (art. 780): “sem prejuízo 

de convenções  ou tratados, aplicar-se-á o disposto neste título à homologação 
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de sentenças  penais estrangeiras e à expedição e ao cumprimento de cartas 

rogatórias para  citações, inquirições e  outras diligências necessárias à instrução 

de processo penal” (grifei).

Por oportuno, assinalo que, entre os ajustes internacionais em  matéria 

penal e processual penal existentes, sobrelevam-se o  Protocolo de  Assistência 

Jurídica Mútua em Assuntos Penais, assinado no âmbito do Mercosul (Decreto n. 

3.468⁄2000), o Acordo de Extradição entre os Estados partes do Mercosul (Decreto 

n. 4.975⁄2004),  a  Convenção das  Nações Unidas contra Crime Organizado 

Transnacional (Convenção de  Palermo),  a Convenção Interamericana sobre 

Assistência Mútua em  Matéria Penal e seu Protocolo Facultativo (Decreto n. 

6.340⁄2008) e o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo 

da  República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da  América 

(Decreto n. 3.810⁄2001), entre outros.

A hipótese trata, de um lado, do acordo fi rmado entre o Brasil e os EUA, alicerçado 

em acordo bilateral  (Mutual Legal Assistance Treaties ou MLAT), promulgado 

pelo Decreto n. 3.810⁄2001, comumente  utilizado nos crimes de lavagem de 

dinheiro e de tráfi co internacional de drogas, que não raras vezes necessitam da 

produção de provas a serem obtidas em outros países. E, dada a natureza fl uida 

dessas provas, o auxílio direto se  revela como instrumento mais efi caz para a 

persecução desses crimes, diante da maior rapidez em sua tramitação.

De outro lado, o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965⁄2014) veio somar-

se aos mecanismos existentes, em um esforço de  fazer frente à  complexidade 

estrutural e à ubiquidade da internet,  notadamente pelas escassas leis 

que regulavam até então a matéria e pela  ineficácia (em termos práticos) 

dos instrumentos normativos existentes. No  ponto, a despeito de esse novel 

diploma legal haver delimitado a questão da jurisdição – ao submeter à legislação 

brasileira os provedores de conexão à internet e os provedores de acesso às aplicações de 

internet quando o serviço estiver sendo ofertado ao público interno do país, ainda que 

a operacionalidade dessas atividades sejam realizadas no exterior –, a cooperação 

internacional não deixa de ser um recurso a ser considerado.

Com efeito, a Lei n. 12.965⁄2014 prevê, em seu art. 10, § 2º: “O conteúdo das 

comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, 

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos 

II e III do art. 7º”. O art. 11, § 1º e 2º, assinala que em “qualquer operação de 

coleta, armazenamento, guarda e  tratamento de registros, de dados pessoais 

ou de comunicações por provedores  de conexão e de aplicações de internet 
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em que pelo menos um desses atos  ocorra em território nacional,  deverão 

ser obrigatoriamente respeitados a  legislação brasileira” e que o “disposto 

no  caput  aplica-se aos dados  coletados em território nacional e ao conteúdo 

das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no 

Brasil”. Todavia, o parágrafo único do art. 3º da Lei n. 12.965⁄2014 adverte: “Os 

princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico 

pátrio  relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a  República 

Federativa do Brasil seja parte”.

A previsão de atuação da jurisdição brasileira, nas situações em que pelo 

menos um dos terminais esteja localizado no Brasil, não pode afastar a necessária 

observância da especifi cidade de cada um dos serviços  prestados e do modo como 

os dados são coletados e armazenados. De  fato, embora muitas das empresas 

provedoras de aplicações de internet  existentes, que coletam e armazenam as 

comunicações privadas dos usuários,  possuam subsidiária ou fi lial física em 

território brasileiro, via de regra, não dispõem de datacenter (ambiente projetado 

para abrigar servidores e outros componentes como sistemas de armazenamento 

de dados e ativos de rede) em território nacional, e sim no exterior, por inúmeras 

razões (estratégicas, econômicas e de segurança).

De fato, há situações em determinadas decisões judiciais  proferidas pela 

jurisdição brasileira que não podem ser cumpridas sem  que haja a cooperação 

internacional. Cite-se, por exemplo, o caso em que os dados são armazenados 

em gadgets  (dispositivos eletrônicos portáteis)  localizados no exterior, hipótese 

em que pode engendrar óbices podem ser  identificado em ao menos três 

situações: quando houver determinação de  acesso a conteúdo decodifi cado e 

de conversa cifrada travada por meio de  aplicativo com pessoa residente no 

exterior, como pode ocorrer com o WhatsApp e o IMessage; quando houver   

necessidade de superação de password e de quebra das chaves de encriptação do 

hardware de celular específi co pertencente a alguém que não esteja fi xado em 

território brasileiro e, por fi m, na criação de backdoor pelas empresas sediadas 

em outros países  (LIGUORI FILHO, Carlos Augusto; SALVADOR, João 

Pedro Favaretto. Crypto wars e bloqueio de aplicativos: o debate sobre regulação 

jurídica da  criptografi a nos Estados Unidos e no Brasil.  Revista da Faculdade 

de Direito  UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 63, n. 3, p. 135-161, set.⁄dez. 2018. 

ISSN 2236-7284).

Logo, se é possível aplicação da legislação e a incidência da competência 

da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar as ações  – o que 
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é reafi rmado pelo art. 21, parágrafo único, do CPC –,  isso não se  traduz na 

possibilidade de essa autoridade exercer ilimitada jurisdição, de modo a suplantar as 

distintas situações que envolvem cada uma dessas empresas e a existência de jurisdições 

de outros países.

Decerto que todos os possíveis meios de obtenção de provas  com 

implicações processuais penais, nos quais se exige o exercício da  jurisdição e 

que dependam de diligências no âmbito digital, necessitam ser  delimitados 

em seu alcance e em sua efetividade, sobretudo nas hipóteses em que os dados 

dos investigados estão armazenados em provedores de conexão localizados em 

território estrangeiro e, portanto, sob alçada desse país.

Consoante acertada orientação jurisprudencial, “o sistema de  cooperação, 

estabelecido em acordos internacionais bilaterais e plurilaterais,  não 

exclui, evidentemente,  as relações que se estabelecem entre os órgãos  judiciários, 

pelo regime das cartas precatórias, em processos já submetidos à  esfera 

jurisdicional.   Mas, além delas, engloba outras muitas providências,  afetas, no 

âmbito interno de cada Estado, não ao Poder Judiciário, mas a  autoridades 

policiais ou do Ministério Público, vinculadas ao Poder Executivo”  (Rcl n. 

2.645⁄SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 16⁄12⁄2009, destaquei).

Esse mesmo raciocínio, que penso indicar um exercício de conjugação de 

esforços, é consentâneo com o entendimento de ser possível a  solicitação direta 

das informações às empresas subsidiárias ou as fi liais sediadas em território nacional, 

conforme dicção do Marco Civil da Internet, sem que isso represente a exclusão de 

eventual pedido baseado em acordo  bilateral de cooperação internacional  (MLAT) 

dirigido à autoridade estrangeira relativa ao país onde a empresa possui sua sede 

principal. Haveria, no caso, uma conjugação de esforços legislativos distintos.

Aliás, essa interpretação me parece ser reforçada pelo próprio  acordo 

estabelecido entre o Brasil e os EUA, promulgado pelo Decreto n. 3.810⁄2001, 

quando prevê, no art. XXII, que “Os termos de assistência e  demais 

procedimentos contidos neste Acordo  não constituirão impedimento  a que 

uma Parte preste assistência à outra com base em dispositivos de  outros acordos 

internacionais aplicáveis,  ou de conformidade com suas  leis nacionais. As Partes 

podem também prestar-se assistência nos termos de qualquer acordo, ajuste ou 

outra prática bilateral cabível”.

Nessa perspectiva, observa-se que  o Decreto n. 3.810⁄2001  –  que se 

aplica a qualquer caso em que seja necessário facilitar a execução das  tarefas 

das autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os  países, 
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na investigação, no inquérito, na ação penal e na prevenção do crime –  e  o 

Marco Civil da Internet  - trata especifi camente de regulamentação  (estabelece 

princípio, garantias, direitos e deveres) voltada para o uso da rede mundial de 

computadores –  não se contrapõem, mas se complementam  ante a necessidade de 

algum procedimento invasivo em ambiente digital.

II. 2. Astreintes: delimitação conceitual

As astreintes são uma espécie de multa processual, utilizadas com o objetivo 

de dar efetividade às ordens judiciais, independentemente da ocorrência de dano. 

Nas palavras de Rizzo Amaral, “visa a pressionar o réu para que o mesmo cumpra 

mandamento judicial, pressão esta exercida através de ameaça a seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento” (As 

astreintes e o processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2004. p. 85).

O novo Código de Processo Civil avançou em relação a esse instituto ao 

conceder-lhe novos contornos, embora mantida a sua natureza, isto é, o fato de 

que “as astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a fi nalidade 

de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no  AREsp 

419.485⁄RS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 19⁄12⁄2014). 

Se durante a vigência do CPC⁄1973 essa espécie de medida  coercitiva 

possuía espectro de incidência limitada, porque não era aplicável,  v.g., na 

hipótese de execução que tivesse por objeto a obrigação de pagar, o CPC⁄2015 

parece haver rompido com esse entendimento,visto que de forma explícita (ex 

vi do art.139, IV), previu a possibilidade de o juiz fi xar a multa coercitiva em 

demandas que imponham obrigações de qualquer natureza.

Trata-se de inovação que, na visão de Daniel Amorim Assumpção Neves, 

“é plenamente capaz de afastar essa resistência  jurisprudencial, de forma a ter 

sido criado o ambiente legislativo propício para a  aplicação das  astreintes  nas 

execuções que tenham como objeto obrigação de  pagar quantia” (Manual de 

direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 970). Em verdade, qualquer 

interpretação das disposições do CPC  sobre as astreintes deverá ser balizada 

pelo novo modelo processual, que não se coaduna com a ausência de efetividade 

e tampouco é leniente com postura  recalcitrante da parte que descumpre a 

determinação judicial.
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Outro aspecto que também merece ser destacado é que as  astreintes 

não se vinculam à natureza econômica da obrigação imposta  judicialmente, 

mas tão somente ao objetivo de compelir aquele a quem se  dirige a ordem 

a que a cumpra. Entretanto, “o montante da multa  cominatória deve guardar 

proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob 

pena de a parcela pecuniária ser  mais atrativa ao credor que a própria tutela 

específi ca” (REsp. n.  1.512.647-MG, Rel. Ministro  Luis Felipe Salomão, DJe 

5⁄8⁄2015).

II. 3. Astreintes: natureza jurídica, aplicação em  procedimento penal e em 

relação à terceiros alheios à investigação ou ao processo penal

De partida, cabem algumas observações quanto à difi culdade de se defi nir 

a natureza jurídica das sanções processuais civis, haja vista que nenhuma delas possui 

uma característica que lhe seja exclusiva, senão  predominantemente  punitivas, 

coercitivas, premiais ou compensatórias.

Assim, as sanções de natureza jurídica predominantemente punitivas poderão 

servir também como instrumento de coerção, no entanto  apenas de maneira 

refl exa. É dizer, a função precípua dessa espécie de imposição não é constranger 

a parte a realizar ou não realizar um ato, mas puni-la pela prática ou não, como 

retribuição sancionatória pelo seu comportamento (comissivo ou omissivo). Já as 

sanções de natureza jurídica predominantemente coercitivas atuam diretamente 

no aspecto volitivo de seu  destinatário, compelindo-o a cumprir o comando 

judicial ou a determinação legal. A sua fi nalidade, portanto, é a de dar força à 

ordem judicial, preveniente diretamente da autoridade do Estado.

Com base nessas características, verifi ca-se que as astreintes,  previstas 

como multas progressivas pelo atraso  (mora) no cumprimento de obrigações de 

fazer ou não fazer e de entrega de coisa (art. 536, § 1°), as quais são aplicáveis 

tanto nas decisões provisórias como nas defi nitivas e nos atos da  execução 

forçada, possuem caráter predominantemente coercitivo.

Diversamente ocorre com  a sanção prevista no art. 77, § 2°,  que prevê 

o ato atentatório à dignidade da justiça e ao exercício da jurisdição, por violação do 

dever de cumprimento das decisões judiciais ou por embaraço à efetivação das 

ordens judiciais – que impõem ao infrator a multa de até vinte por cento do 

valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis –, 

porque ostenta natureza predominantemente punitiva.
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A despeito de ambos os institutos contribuírem, em última análise, para a 

efetividade dos provimentos mandamentais, não há como deixar de reconhecer 

que são ontologicamente distintos. Ao cominar as astreintes, o magistrado coage 

a parte, pela ameaça de multa pecuniária, a cumprir a determinação judicial; de 

modo distinto, ao impor a multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, o juiz 

pune a postura desrespeitosa da parte. Em suma, enquanto a astreinte coage o seu 

destinatário a realizar conduta futura, a multa, por ato atentatório ao exercício 

da jurisdição, o sanciona por ato pretérito.

Além disso, as  astreintes  são cominadas com o escopo de  auxiliar a 

efetivação das tutelas jurisdicionais, e a multa por ato atentatório objetiva preservar 

a autoridade da jurisdição. Essa distinção é relevante para diferenciar a destinação 

do produto da multa, na medida em que a imposta a título de astreintes reverte em 

benefício da parte e pode ser desde logo executada (provisoriamente), enquanto 

a multa estabelecida em virtude do ato atentatório ao exercício da jurisdição reverte 

em favor do Estado e só pode ser executada após o trânsito em julgado da decisão.

Assim, a sanção prevista no art. 77, § 2º, assemelha-se – ainda que de forma 

limitada – ao contempt of court, com natureza punitiva voltada para a tutela da 

dignidade e da autoridade do Poder Judiciário, ao passo que as astreintes objetivam 

proporcionar o cumprimento voluntário da  decisão judicial mediante coação 

psicológica. Essa distinção entre ambas as sanções, inclusive, permite que possam 

ser cumuladas (nesse sentido: REsp n. 647.175⁄RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 

29⁄11⁄2004; REsp n. 1.101.500⁄RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27⁄5⁄2011).

A hipótese dos autos, por todo o exposto, amolda-se à aplicação de astreintes, 

que não se vinculam à existência ou não de natureza econômica da obrigação 

imposta judicialmente, mas, tão somente, ao objetivo  de compelir ao 

cumprimento da ordem aquele a quem esta se dirige.

Embora prevista no CPC⁄2015 (arts. 536 e 537), a sua aplicação paralela, 

no curso do processo penal, é admitida pacif icamente  no âmbito desta Corte. A 

jurisprudência assinala que “’a imposição de  astreintes à empresa responsável 

pelo cumprimento de decisão de quebra de  sigilo, determinada em inquérito, 

estabelece entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de direito processual 

civil’, cujas normas são aplicáveis  subsidiariamente no Processo Penal, por 

força do disposto no art.   3º do CPP”  (AgRg no RMS n. 56.706⁄RS, Rel. 

Ministro Felix Fischer, DJe 11⁄6⁄2018).

Infere-se, ainda, no particular, que a imposição da multa se dirige àquele 

a quem cabe o cumprimento da determinação judicial.  Malgrado  o inquérito 
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policial investigasse crimes que não teriam relação com a  recorrente,  observa-se 

que  a decisão do magistrado para o fornecimento de  informações essenciais 

para as investigações em curso se dirigiu à recorrente, o que legitima a fi xação das 

astreintes contra ela.

Com efeito, a sanção coercitiva não tem como único sujeito passivo o réu da ação, 

mas também todo aquele que estiver sujeito a  receber uma ordem judicial. Assim, 

podem igualmente ser ameaçados com a multa coercitiva o terceiro – que tenha 

alguma relação com o processo ou que  deva cumprir alguma determinação 

judicial – ou mesmo o autor, quando lhe for imposto algum dever pelo Poder 

Judiciário.

Nesse sentido, este Superior Tribunal fi rmou a compreensão de  que é 

cabível “a aplicação de multas diárias coercitivas (astreintes), instituto  que 

[...] tem origem no Processo Civil (art.   461, § 4º, CPC⁄1973 ou art. 537 do 

CPC⁄2015), a terceiros que descumprem ordens judiciais proferidas na  seara penal, 

mesmo em sede de inquérito policial” (RMS n. 45.525⁄RN, rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, DJe 29⁄6⁄2018, destaquei). 

II. 4. Critérios para fi xação do valor da multa

Se o art. 77 do CPC⁄2015 prevê  limites para a fi xação do  valor da multa 

punitiva, o que também acontece nas hipóteses do art. 774 do referido diploma 

legal, o mesmo não ocorre com as astreintes.

Em algumas poucas oportunidades, manifestei-me sobre  essa natureza,  v. 

g. RMS n. 54.444⁄RJ (voto vencido). Nesses casos, cheguei a ponderar sobre os critérios 

de fi xação das astreintes que, muitas vezes, parecia arbitrária e desproporcional. Na 

ocasião, propus a limitação prevista no § 5º do art. 77 do CPC.

Todavia,  após refl etir com mais vagar sobre o tema,  entendo, pelas razões 

agora expostas, que a fi xação nesse patamar, a despeito de servir como referencial 

objetivo que uniformizariam os critérios adotados  pelo magistrado,  poderia 

acarretar em uma indesejável inefi cácia da  medida cominatória, a depender do 

poder econômico daquele que sofre a sua imposição. De fato, o cumprimento da 

ordem judicial somente surtirá efeito se a medida cominatória for desvantajosa 

para aquele que a descumpre, situação esta que somente é possível avaliar diante 

do caso concreto.

Segundo a orientação no cível, “o arbitramento da multa  coercitiva e a 

defi nição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e⁄ou 
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periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das  circunstâncias 

do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da  obrigação e 

importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento  (prazo 

razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; 

iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor 

de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)” (AgInt nos EDcl no AREsp 

n. 1.549.592⁄MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18⁄2⁄2020).

A ausência de limitação ou de critérios legais bem defi nidos para a fi xação 

do valor das astreintes acaba por relegar, ao prudente arbítrio do magistrado, o 

estabelecimento de montante que considera sufi ciente para possibilitar a cooperação 

das partes, de modo a desestimulá-las a adotar atitude que resulte no não cumprimento 

do comando judicial.

A importância deve ser fi xada, portanto, em quantia capaz de convencer o 

devedor de que o acatamento ao provimento judicial lhe é a saída mais favorável. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que deve ser sufi ciente para reprimir a vontade 

daquela pessoa que pretende desobedecer a determinação judicial, “o montante 

da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação 

principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais 

atrativa ao credor que a própria tutela específi ca” (REsp. n. 1.512.647⁄MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5⁄8⁄2015). De fato:

A medida do arbitramento das astreintes é sempre o equilíbrio, a razoabilidade.  

A fi xação de multa em valores ínfi mos não tem o condão, por si, de intimidar o 

devedor a dar cumprimento à ordem judicial, em desprestígio do Poder Judiciário. 

Por outro lado, o  estabelecimento de multa em valor exorbitante, em razão de 

sua  própria intangibilidade e provável (e necessária) reforma pelas  instâncias 

superiores, também não dão ensejo ao cumprimento  voluntário da obrigação 

judicial. Em comum, a inocuidade do comando  (REsp n. 1.537731⁄MA, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29⁄8⁄2017).

Há, por certo, algum grau de casuísmo na fi xação do valor das astreintes, 

na medida em que devem ser levadas em conta a situação econômica do devedor 

– quanto maior o poder econômico, maior será o valor da multa -, a magnitude 

das implicações de eventual resistência nas investigações, a própria gravidade do 

(s) crime (s) investigado (s) e a capacidade de resistir ao valor imposto. Como 

assinala Araken de Assis:

O valor da astreinte deve ser fi xado de molde a quebrar a vontade do obrigado, 

desvinculado dos limites ideais de indenização do dano.  Neste sentido, como 
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visto, se manifestou a 3ª Turma do STJ (REsp.  43.389-4-RJ, 22.03.1994). Quer 

dizer, o órgão judiciário fi xará multa numa quantia “sufi ciente para constranger” 

(PONTES DE  MIRANDA). Para tal mister, nenhum outro critério substitui o do 

puro casuísmo. O juiz considerará o patrimônio do devedor – quanto mais  rico, 

maior o valor da pena – e a magnitude da provável resistência, e  preocupar-

se-á apenas em identificar e aplicar um valor exorbitante e  despropositado, 

inteiramente arbitrário, capaz de ensejar o efeito pretendido pelo credor.” (Manual 

da execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 668-669).

O art. 537 do CPC, que autoriza a sua aplicação (na fase de conhecimento, 

por meio de tutela provisória, ou na fase executiva), implica o  atendimento 

dos  critérios de suf iciência e compatibilidade com a  obrigação, assinalando-se 

um prazo que seja efetivamente razoável para o cumprimento do comando judicial. 

Descumprida a determinação judicial no prazo estabelecido, a multa cominatória 

que pode ser fi xa, periódica ou ainda, progressiva, incidirá imediatamente (art. 

537, §4º CPC).

Se a  multa cominatória deve ter potencialidade suf iciente  para influir na 

vontade do devedor em adimplir a obrigação, de igual modo deve o seu valor ser 

regido pelos  princípios da razoabilidade e da  proporcionalidade.   Isso signifi ca 

que o juiz, diante das peculiaridades do  caso concreto, deve estar atento a se 

a multa é realmente útil e compatível com  a necessidade de coagir a pessoa 

ao cumprimento da obrigação, e, em um  segundo momento, se o valor e a 

periodicidade se afi guram razoáveis. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor  da 

obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para  cumprimento  

(prazo  razoável  e  periodicidade); a capacidade econômica  e  de resistência do 

devedor; e a possibilidade de adoção de  outros  meios  pelo  magistrado  e  dever 

do credor de mitigar o  próprio   prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente: 

(AgInt. No  AgRg. no AREsp. 738.682⁄RJ, Relatora Ministra Maria Isabel  Gallotti, 

Relator p⁄ Acórdão Ministro Luis Felipe  Salomão, Quarta Turma, julgado em 

17.11.2016, DJe 14.12.2016). (AgInt no AREsp n. 882.327⁄MG, Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 16⁄5⁄2017)

Logo, na linha dos precedentes desta Corte, não se mostra  irrazoável 

ou desproporcional o valor arbitrado  nos mesmos moldes do caso  ora sob exame, 

notadamente diante do relatado quadro de renitência da empresa em cumprir a 

determinação judicial. Em verdade, noticiam os autos que, embora ultrapassado 

apenas nove dias do prazo peremptório estabelecido, tardou mais de 7 meses, segundo 

o  Parquet  Federal (fl . 411),  até o cumprimento da decisão.  Essa particularidade, 
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aliada à grande capacidade econômica da empresa recalcitrante e à importância 

das informações que se destinavam a servir de apoio às investigações criminais 

por delitos de especial gravidade, autoriza o valor arbitrado, porque proporcional 

e razoável.

II. 5. Execução da multa e bloqueio de valores via Bacenjud ou determinação de 

inscrição na dívida ativa

Em alguns casos que aportam nesta Corte, o Magistrado de  primeiro 

grau, ao impor a astreintes, determina que seja feito o bloqueio dos  valores 

fi xados via Bacenjud ou, em caso de descumprimento, seja remetida a  dívida 

pra inscrição na dívida ativa. Na espécie,  o Juízo da 2ª Vara Federal  Criminal 

e Sistema Financeiro de Curitiba ordenou o pagamento, em 15  dias,  sob pena de 

inscrição do débito na dívida ativa não tributária (fl . 94).

Parcela signifi cativa da doutrina, capitaneada por  Cândido  Dinamarco, 

defende que a execução das astreintes não pode ser imediata.  Segundo o 

referido autor, “a exigibilidade dessas multas, havendo sido  cominadas em 

sentença mandamental ou em decisão antecipatória de tutela  específi ca [...], 

ocorrerá sempre a partir do trânsito em julgado daquela –  porque antes o 

próprio preceito pode ser reformado”(Instituições de direito processual civil. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 540-541).

Em sentido diametralmente oposto, isto é, favoráveis à  exequibilidade 

imediata da multa coercitiva, destacam-se Eduardo Talamini (Tutela relativa aos 

deveres de fazer e de não fazer. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 259) 

e  Cassio Scarpinella Bueno  (Curso sistematizado  de direito processual civil:  tutela 

jurisdicional executiva. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 417).

A jurisprudência desta Corte,  em recurso repetitivo, aderiu a  entendimento 

intermediário, ou seja, a multa coercitiva “somente poderá ser objeto de execução 

provisória após a sua confi rmação pela sentença de mérito e desde que o recurso 

eventualmente interposto não seja recebido com efeito  suspensivo” (REsp n. 

1.200.856⁄RS, Rel. Ministro  Sidnei Beneti, Corte  Especial, DJe 17⁄9⁄2014). O 

novo CPC, a esse respeito, parece haver dirimido quaisquer dúvidas ao prever, 

no art. 537, § 3º: “A decisão que fi xa a multa é passível de cumprimento provisório, 

devendo ser depositada em juízo,  permitido o levantamento do valor após o 

trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (grifei).    

Além disso,  a fi xação de astreintes não consubstancia  medida cautelar típica 

do processo penal e não constitui instrumento ou produto do crime. Possui natureza 
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processual civil,  pois objetiva assegurar  o acatamento da deliberação judicial. 

Isso acaba por repercutir no procedimento em que haja o propósito de executá-

las provisoriamente, o qual  deve se orientar pelo CPC. Portanto,  penso que 

a competência para  requerer o levantamento desse valor refoge à competência do 

Juízo criminal.

Não ignoro a existência de precedentes de ambas as Turmas que compõem a 

Terceira Seção, todos na direção de que as astreintes podem ser executadas de 

imediato, pelo próprio Juízo criminal. No particular, merecem ser destacados os 

fundamentos externados pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, os quais são 

adotados por esta Corte, que justifi cariam essa possibilidade:

Com a entrada em vigor do CPC⁄2015, as dúvidas a respeito do tema  se 

dissiparam por completo, pois o art. 537, § 2º, previu, expressamente, que “o valor 

da multa será devido ao exequente”. De ressaltar-se que, embora o art. 537 esteja 

inserido em capítulo que trata do cumprimento de sentença, o caput do art. 537 

do novo CPC admite a imposição de tal multa também na fase de conhecimento.

Transportado o raciocínio do Direito Civil para o Direito Penal, vê-se  que o 

titular do bem da vida postulado em juízo passa a ser o Estado,  a pretensão 

punitiva (exceção feita à ação penal privada), que, portanto, se torna o destinatário 

do valor pago a título de multa diária.

Vê-se também que (1) é comum que, no Direito Penal, o  descumpridor da 

ordem judicial seja um terceiro, que não é parte no  processo, e (2) o comando 

judicial cautelar (como ocorre no caso concreto) pode ter como objetivo viabilizar 

a investigação e a coleta  de provas ainda na fase inquisitorial, quando nem 

ainda nem há processo. Daí decorre que não existe, na seara penal, a perspectiva 

de que a multa seja devida apenas no caso de o réu vir a ser condenado. Assim 

sendo, não existe motivo para condicionar-se a execução de seu valor à prolação de 

sentença.

Sobre o tema, a Quinta e a Sexta Turma desta Corte defi niram que “a imposição 

de  astreintes  à empresa responsável pelo cumprimento de  decisão de quebra 

de sigilo, determinada em inquérito, estabelece  entre ela e o juízo criminal 

uma relação jurídica de direito processual  civil”, cujas normas são aplicáveis 

subsidiariamente no Processo Penal,  por força do disposto no art. 3º do CPP. 

Nesse sentido, “a solução do  impasse gerado pela renitência da empresa 

controladora passa pela  imposição de medida coercitiva pecuniária pelo atraso 

no cumprimento da ordem judicial, a teor dos arts. 461, § 5.º, 461-A, do Código 

de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal” (RMS 44.892⁄SP, Rel. 

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em  05⁄04⁄2016, DJe 15⁄04⁄2016) 

(RMS n. 55.109⁄PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17⁄11⁄2017).
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Em que pesem os substanciosos argumentos, aos quais aderi em algumas 

ocasiões,  refl eti melhor sobre o tema, à luz da nova sistemática  processual civil 

que subsidia o instituto, e acabei por concluir em outra direção, que, penso eu, 

melhor refl ete a necessária coerência que deve existir no sistema processual – 

tanto civil quanto penal.

Deveras, em ambos os sistemas, não há similar compreensão de que a decisão 

judicial que impõe uma multa, seja de que natureza for, possa ser executada sem que 

haja, como precedente essencial, a ocorrência do devido processo legal. No particular, 

precisas as ponderações  da Ministra  Ellen Gracie Northfleet, em  parecer 

jurídico apresentado como memorial em caso similar, quando afi rma: 

Diante de tudo se conclui irrefutável, no caso em tela, o direito de o Consulente 

ter  garantido seu direito ao contraditório  e à  ampla  defesa, antes de se ver 

constrangido a cumprir determinação judicial que atinge sua esfera de interesses. 

A jurisprudência não deixa de  censurar com nulidade as decisões judiciais 

que impeçam que a parte  exerça sua ampla defesa e que produza provas que 

repute  indispensáveis à demonstração de suas alegações.  A decisão que  impõe 

multa a sujeito que não é parte do processo, sem o devido  contraditório e ampla 

defesa, viola, de forma direta, as garantias constitucionais do due process of law.”

No âmbito penal, por exemplo, até mesmo nas condenações que resultam na 

aplicação de multa (principal, alternativa ou cumulativa), não há a possibilidade de 

invasão sumária no patrimônio do  réu. O pagamento, quando voluntário, pode 

ser feito pelo sentenciado no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória.  Nesses casos, ainda, o magistrado pode, de 

acordo com as circunstâncias e a  requerimento do condenado, permitir que 

o pagamento seja realizado em  parcelas mensais, iguais e sucessivas, com a 

precedente oitiva do Ministério Público.

Em verdade, o contraditório, ou, como também é conhecido, 

a bilateralidade de audiência, é uma verdadeira “opção de civilidade”, permitindo 

o desenvolvimento da atividade jurisdicional (civil ou criminal) de modo efi caz, 

escorreito e ético, tanto para quem provoca aquela atividade, quanto para aquele 

contra quem se pede a tutela em juízo.

Tal método de decidir, que potencializa a participação de todos  os 

sujeitos do processo, vem ao encontro dos interesses da justiça, e por isso  se 

apresenta como “o caráter mais precioso e típico do processo moderno”  (PIERO 

CALAMANDREI, Proceso y Democracia, Buenos Aires, EJEA, 1960,  p. 148) 

pois “...precisamente na contraposição dialética das posições  contrárias se encontra 
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facilmente o meio mais adequado para descobrir toda a verdade, iluminada sob seus 

mais diversos aspectos (Ibidem, p.157).

Semelhante concepção expressa ANTOINE GARAPON, ao  dizer: 

“Qualquer discurso – exterior ao julgamento – deve poder ser contradito: é essa 

a verdade incontornável do processo. Audi alteram partem: ouve a outra parte. 

Daí a importância do contraditório que, mais do que ser uma garantia, revela 

a própria identidade do debate judiciário e de toda a justiça ocidental.”  (Bem 

julgar. Ensaio sobre o ritual judiciário, Trad. Pedro Filipe Henriques,  Lisboa, 

Instituto Piaget, 1997, p. 151).

Não é sem motivo, portanto, que o Código de Processo Civil de  2015 

deu relevo ainda maior a essa regra de bem julgar, ao inscrever, logo no  seu 

art.  9º que:  “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida.”

No âmbito processual penal essa tendência a conferir maior grau  de 

participação na formação da decisão judicial se consolidou com a nova redação 

dada ao art.  Do CPP pela Lei nº 13.964⁄2019, verbis:

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de inefi cácia da medida, o 

juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a  intimação da parte 

contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia 

do requerimento e das peças necessárias,  permanecendo os autos em juízo, e 

os casos de urgência ou de perigo deverão ser justifi cados e fundamentados em 

decisão que contenha elementos do caso concreto que justifi quem essa medida 

excepcional.

Logo, se a regra reporta-se às partes, a fortiori deve incidir também quando 

se trata de terceiro estranho à relação processual, como na hipótese em exame.

Ressalte-se que, quanto ao procedimento e à legitimidade para defl agrar o 

processo de cobrança ou execução da pena de multa, esta Corte tem afi rmado, de 

modo pacífi co, que ela deve ser solvida por meio da adoção dos procedimentos próprios 

do processo executivo, com o detalhe de que, com a vigência da nova redação dada 

ao art. 51 do Código Penal, ex vi da Lei n. 13.964⁄2019, a competência para a 

execução da multa penal é do  juízo da execução penal, “aplicáveis as normas 

relativas à dívida ativa da Fazenda Pública”.

Assim,  se a própria condenação por crime não permite a  sumária invasão 

patrimonial com a fi nalidade de satisfazer uma obrigação  imposta por decisão 

com trânsito em julgado, admitir a execução imediata das astreintes, por mais que 
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se proceda com algum objetivo de interesse público, vai de encontro à lógica do 

sistema.

Frise-se, por oportuno, que, mesmo considerada como medida assecuratória 

atípica,  não encontro justif icativa para a expropriação  patrimonial imediata, 

notadamente por se tratar de instrumento de natureza processual civil e, portanto, 

sujeito às regras procedimentais distintas daquelas que se aplicam às medidas 

cautelares ou assecuratórias típicas do processo penal.

Uma coisa é a fi xação da quantia para coagir a parte; outra é a cobrança desse 

valor, cujo procedimento deve observar o devido processo legal.

Além disso, reputo equivocada a permissão de que se execute o montante 

estipulado perante o juízo criminal, haja vista tratar-se de instituto eminentemente 

processual civil. No particular, por oportuno, destaco o seguinte aresto: 

1. O juízo criminal, ao aplicar multa cominatória à empresa responsável pelo 

fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo determinada em inquérito 

policial,  estabelece com ela uma relação  jurídica de natureza cível, seja porque 

o responsável pelo  cumprimento da ordem judicial não é parte no processo 

criminal, seja  porque a aplicação de multa por eventual descumprimento - ou 

retardo no adimplemento - tem amparo no art. 475-J do Código de Processo Civil. 

(REsp n. 1.455.000⁄PR, Rel. p⁄acórdão Ministro  Rogerio Schietti, DJe 9⁄4⁄2015, 

destaquei)

Faço lembrar de hipótese com semelhante raciocínio, a  actio  civilis ex 

delicto, que deve ser ajuizada pelo ofendido na esfera cível, a objetivar indenização 

por dano causado pela infração penal, quando existente.

Logo, as astreintes não podem ser objeto de execução pelo próprio juízo criminal, 

de tal sorte que a ele não é permitido determinar  o bloqueio, via Bancenjud, de 

ativos do recorrente. Deveras, tratando-se  de medida que  pode ser executada 

provisoriamente, deve haver a observância dos procedimentos relativos à execução 

judicial.

O mesmo raciocínio se aplica,  mutatis mutandis, ao caso em  que há a 

determinação de imediato pagamento,  sob pena de inscrição na dívida ativa da 

União (hipótese dos autos). Embora na espécie, por se tratar  de multa imposta 

em procedimento criminal, não haja possibilidade de  conversão do valor em 

benefício de uma das partes, como ocorre no processo  civil, essa reversão em 

favor da União deve ser precedida do devido processo legal, a fi m de constituir, em 

defi nitivo, o crédito não tributário (liquidez e certeza).
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Com efeito, dispõe o art. 2º da Lei n. 6.830⁄1980 que a Dívida Ativa da 

Fazenda Pública pode ser  tributária ou não tributária, conforme a defi nido na 

Lei nº 4.320⁄1964, in verbis:

Art. 2º – Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida  como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de  1964, com as 

alterações posteriores, que estatui normas gerais de  direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e  balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal.

1º – Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que 

trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

2º – A Dívida Ativa da Fazenda Pública,  compreendendo a  tributária e a não 

tributária, abrange atualização monetária, juros e  multa de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato.

Por seu turno, o art. 39 da Lei n. 4.320⁄1964 defi ne os créditos passíveis de 

inscrição em Dívida Ativa, dispondo no §2º acerca dos créditos tributários e não 

tributários:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, 

serão escriturados como receita do exercício em que forem  arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias.

[...]

2º – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa  natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e  respectivos adicionais e 

multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, 

tais como os provenientes de  empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, 

foros,  laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços  de 

serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações,  reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente  julgados, bem assim 

os créditos decorrentes de obrigações em moeda  estrangeira, de subrogação 

de hipoteca, fi ança, aval ou outra garantia,  de contratos em geral ou de outras 

obrigações legais.

Importa salientar que o conceito de dívida ativa (tributária ou  não 

tributária) envolve somente os créditos certos e líquidos. Dessa forma, se estiver 

ausente a liquidez e certeza quanto aos valores cobrados, é  impossível sua cobrança 

por meio do processo de execução fi scal. A apuração da liquidez e certeza é requisito do 

crédito para que ele seja considerado apto à inscrição em dívida ativa.
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Deveras, conforme orientação desta Corte, o conceito de dívida ativa envolve 

apenas os créditos certos e líquidos. Assim, “tanto a dívida ativa tributária como a 

não tributária requer o preenchimento desses requisitos” (REsp n. 1.172.126⁄SC, 

Rel. Ministro  Humberto Martins, DJe  25⁄10⁄2010). Ausente a liquidez e 

certeza em relação aos valores cobrados, já que objeto de impugnação da parte 

interessada, impossível sua conversão em dívida ativa e imediata cobrança.

II.6. Cumprimento da ordem e manutenção das astreintes

Em primeiro lugar, importa salientar que a decisão que arbitra as astreintes 

não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo. Nesse sentido: “A 

decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento 

do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso  mesmo, ser 

modifi cada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir 

o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes” (REsp n. 1.736.832⁄SC, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 6⁄3⁄2019).

Além disso, “a multa cominatória prevista no art. 461, do CPC,  carrega 

consigo o caráter de precariedade, de forma que, mesmo após o  trânsito em 

julgado da sentença que confi rmou a antecipação, não se reveste o valor da multa 

do caráter de defi nitividade, liquidez e certeza, pressupostos  para a execução 

segundo o rito do art. 475-J do CPC. O valor fi xado provisoriamente a título de 

multa diária deve merecer acertamento, antes do início de sua execução, da qual 

será pressuposto o exercício, pelo magistrado, do juízo acerca do retardamento 

injustifi cado, de parte ou de toda a obrigação;  o estabelecimento do termo 

inicial e fi nal da multa e de seu valor defi nitivo. Apenas após este acertamento 

judicial, a execução da multa seguirá o rito do art. 475-J” (REsp n. 1239714⁄RJ, 

Rel p⁄acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 17⁄2⁄2012).

Outro aspecto relevante é o de que “o valor total fixado a título  de 

astreinte somente poderá ser objeto de redução se fi xada a multa diária em valor 

desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o 

devedor a cumprir, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência 

da demora e inércia do próprio devedor” (AgInt no REsp n. 1.709.209⁄AL, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 5⁄4⁄2018).

Logo, o cumprimento da determinação judicial a posteriori, embora até possa 

ensejar a diminuição do valor da multa, a depender do  grau de recalcitrância da 

parte e das circunstâncias de fato do caso  concreto, não tem o condão de suprimir 

a multa em si considerada. Do  contrário, todos cumpririam as determinações 
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quando bem entendessem, uma vez que a multa, quando cumprida a obrigação, 

seria desconstituída. Ou seja, as astreintes, se considerada sua desconstituição, 

em qualquer caso, pelo  cumprimento, serviria, na verdade, como verdadeiro 

estímulo ao não cumprimento imediato das decisões judiciais.

III. Dispositivo

Em razão do exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fi m de determinar 

ao juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, da Seção Judiciária do Paraná, 

responsável pelo caso, que se abstenha de inscrever, em dívida ativa não tributária, 

o valor arbitrado a título de multa pelo  não cumprimento da decisão judicial 

destinada ao fornecimento de informações  pela Facebook Serviços Online do 

Brasil Ltda. Já tendo sido determinada tal inscrição, que se proceda ao seu imediato 

cancelamento.

VOTO-VENCEDOR 

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso especial interposto 

por Facebook Servicos Online do Brasil Ltda, com fundamento no art. 105, III, 

a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, assim ementado:

“Penal e processual penal. Agravo de instrumento. Multa por descumprimento 

de ordem judicial.  Inquérito policial instaurado para apuração de 

delito  supostamente praticado através da rede mundial de  computadores. 

Fornecimento de dados e conteúdos  que, seriam administrados por empresa 

sediada no exterior. Observância das vias diplomáticas. Desnecessidade. Atraso no 

cumprimento da ordem. Prejuízo a investigação criminal. Juízo de razoabilidade e 

proporcionalidade. Agravo improvido.

1. Em matéria de Direito Civil a jurisprudência vem se inclinando para 

a responsabilização do provedor brasileiro pela omissão na retirada de conteúdo 

da internet a partir da ciência da existência de material  ofensivo⁄ilícito, mesmo 

no caso em que esse se encontre armazenado em  provedor administrado por 

empresa sediada no exterior, porque ambos são  considerados integrantes do 

mesmo grupo econômico, em face da aplicação do princípio da aparência.

2. Na linha da recente orientação do Superior Tribunal de Justiça em situação 

análoga, em se tratando de pessoa jurídica regularmente instalada  no País, 

comprovadamente tendo por sócio o provedor estrangeiro, e  ausente 

impossibilidade técnica para o fornecimento dos dados sigilosos  requisitados 

pelo juízo, não se cogita da necessidade de observância das  vias diplomáticas, 
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especialmente o Acordo de Assistência Judiciária em  Matéria Penal – MLAT, 

descabendo se falar em material de prova forâneo. Se, eventualmente, o provedor 

brasileiro não tem acesso às informações  necessárias para o cumprimento da 

determinação, incumbe-lhe a obtenção perante a sócia estrangeira.

3. A análise de retardamento justificado no cumprimento da ordem 

deve  pautar-se por um juízo de razoabilidade e proporcionalidade que, 

no caso,  reclama sejam considerados não apenas o tempo decorrido desde 

o esgotamento do prazo fi xado pelo magistrado, sob pena de aplicação de multa 

diária, mas todos os eventos que se sucederam desde a quebra judicial do sigilo, 

à vista da natureza da medida, a qual buscava a coleta de elementos de prova em 

inquérito instaurado para apuração de delito,  supostamente praticado através 

da rede mundial de computadores. 4. No  caso, sem embargo de eventuais 

problemas de ordem técnica para a  entrega do material faltante no prazo 

estabelecido, a vinda da totalidade das informações requisitadas ocorreu mais de 

06 (seis) meses após aquele marco e a expedição do primeiro ofício à agravante, 

o que contribuiu para  paralisação da investigação, não se mostrando hábeis as 

justifi cativas apresentadas pela empresa para arredar a responsabilidade quanto 

ao cumprimento da determinação.

5. Ausente circunstância a arredar a manutenção da penalidade imposta, é de 

ser improvido o agravo de instrumento que visa a contrastá-la. “

(E-STJ, fl s. 183-184). 

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos sem 

efeitos modifi cativos (e-STJ, fl s. 303-333).

Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em suma: a) ilegalidade 

da  aplicação de multa diária a terceiro; b) ilegalidade da imposição de multa 

em razão do cumprimento da ordem; c) a necessidade de revisão do valor da 

condenação.

O eminente relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, entendeu pela 

aplicação da multa, mas pela impossibilidade da utilização do Bacen-Jud ou da 

inscrição direta do débito na dívida ativa da União em razão da necessidade de 

se observar o devido processo legal, razão pela qual deu parcial provimento ao 

recurso especial para que o Juízo Criminal se abstenha de quaisquer atos que 

gerem constrição do patrimônio da recorrente.

Pedi vista para melhor analisar essa questão da possibilidade da utilização 

do Bacen-Jud.

Ressalte-se que, nestes autos, não se cuida do tema afeto ao Supremo 

Tribunal Federal, qual seja, “criptografi a de ponta a ponta”.
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É o relatório.

Decido.

Primeiramente, conforme já anotado acima, cumpre destacar que estes autos 

não cuidam da criptografi a de ponta-a-ponta, matéria cuja constitucionalidade 

encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal (ADI 5527, de relatoria 

da em. Min. Rosa Weber, e ADPF 403, da relatoria do em. Min. Edson Fachin).

Com efeito, é importante destacar que, apesar de os processos de que 

pedi vista terem tido início em julgamento conjunto, não tratam todos eles da 

criptografi a de ponta a ponta. Em verdade, apenas um deles, o RMS 60.531⁄RO, 

traz a discussão sobre a matéria. Assim, em  observância ao efeito devolutivo 

dos recursos e à constatação da prescindibilidade da temática  para a solução 

dos demais processos, trazem-se a julgamento todos aqueles feitos em que não 

se  teve, nas razões recursais, a alegação de impossibilidade de cumprimento 

da ordem judicial face  à criptografia assimétrica ou também chamada de 

criptografi a de ponta-a-ponta.

Feito esses esclarecimentos, passo à análise deste recurso.

Pedindo venia ao eminente relator, trago entendimento em sentido 

contrário, ou  seja, admito a utilização do Bacen-Jud nas hipóteses de fi xação 

de astreintes pela demora ou não  cumprimento de ordem emanada do Juízo 

Criminal.

1. Aplicabilidade subsidiária do CPC

Inicialmente, vale lembrar que as normas de processo civil aplicam-se de 

forma subsidiária ao processo penal. Nesse sentido, observe-se o teor do art. 3º 

do Código de Processo Penal:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e 

aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

A partir dessa norma, é possível concluir haver

“duas formas de aplicação das disposições do CPC ao processo penal: expressa 

e analógica. Esta última ainda é subdividida entre aplicação analógica supletiva 

e subsidiária. Por aplicação expressa entende-se aquela  em que há menção da 

utilização dos artigos do CPC no próprio Código de Processo Penal. As aplicações 

analógicas, por sua vez, são aquelas em que  o CPP não traz expressamente 

os artigos do CPC a serem aplicados, mas  eles o são para preencher lacunas 
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(aplicação supletiva) ou para  complementar as normas trazidas pelo diploma 

legal (aplicação subsidiária).”

(SILVEIRA, Laís Menna Barreto de Azevedo. Aplicação do novo Código 

de Processo Civil ao processo penal. Conjur. Disponível em: <https:⁄⁄www.conjur.

com.br⁄2018-mai-29⁄lais-silveira-aplicacao-cpc-processo-penal> Acesso em: 24 de 

mar. 2020.).

Não obstante, por lealdade, é interessante ressaltar que o novo Código 

de  Processo Civil não prevê expressamente o suprimento do processo penal 

por suas normas. “Isso  porque o artigo 15 do CPC traz a seguinte redação: 

‘Na ausência de normas que regulem  processos eleitorais, trabalhistas ou 

administrativos, as disposições deste Código lhes serão  aplicadas supletiva 

e subsidiariamente’. Da leitura do artigo, percebe-se que não há menção 

aos processos penais, o que trouxe duas correntes sobre a sua possibilidade de 

aplicação: a primeira determina que o rol trazido pelo CPC é exemplifi cativo, 

o que permite o acréscimo dos processos penais às possibilidades de aplicação 

analógica; a segunda, por sua vez, defende a taxatividade do  rol, excluindo 

os processos penais e determinando o preenchimento de suas possíveis 

lacunas  com a aplicação do Código de Processo Penal Militar. Prevalece, no 

entanto, o entendimento de que o rol é meramente exemplifi cativo, permitindo 

o preenchimento de lacunas ou complementação do CPP com os dispositivos 

do CPC.” (Idem).

A jurisprudência desta Corte, seguindo a doutrina majoritária, não titubeia 

quanto à aplicabilidade das normas processuais civis ao processo penal, desde 

que haja lacuna a ser suprida: 

“Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado, tortura e falsidade 

ideológica. Ampliação do conceito de crime militar. Lei n. 13.491⁄2017. Sentença 

de mérito não proferida. Inaplicabilidade do princípio da perpetuatio jurisdictionis. 

(In)competência do tribunal do júri  para processar e julgar crimes militares 

conexos ao  crime doloso contra a vida. Jurisdições distintas.  Impossibilidade 

de reunião de processos. Inteligência  do art. 102, alínea “a”, do CPPM. Súmula 

n. 90⁄STJ.  Recurso provido para determinar o  processamento e julgamento dos 

crimes militares perante a justiça castrense.

1. Diante da alteração legislativa inaugurada pela Lei n. 13.491⁄2017, 

que  ampliou o conceito de crime militar para além daqueles previstos no 

Código  Penal Militar, considera-se a natureza militar dos crimes de tortura e 

de  falsidade ideológica praticados por policiais militares em exercício, 

atraindo, portanto, a competência da Justiça Castrense.



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 699

2. A suposta conexão entre os crimes dolosos contra a vida e os delitos 

sob administração militar não resulta, automaticamente, na reunião dos processos 

perante o Tribunal do Júri, diante de vedação expressa contida no art. 102, alínea 

“a”, do Código de Processo Penal Militar, bem como no enunciado da Súmula n. 90 

desta Corte Superior.

3. Na espécie, tendo em vista que ainda não houve julgamento pelo Conselho 

de sentença, “tratando-se de competência absoluta em razão da  matéria e 

considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não  se aplica a 

regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código  de Processo 

Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem 

ser remetidos para a Justiça Militar” (CC n.  160.902⁄RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Terceira Seção, julgado em 12⁄12⁄2018, DJe 18⁄12⁄2018).

4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar 

o  desmembramento do feito, devendo ficar os crimes militares com a 

Justiça Castrense.”

(RHC 116.585⁄MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,  Quinta Turma, 

julgado em 17⁄10⁄2019, DJe 25⁄10⁄2019).

“Agravo regimental no agravo em recurso especial.  Intempestividade. Agravo 

improvido.

1. Não obstante a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo 

penal, o prazo para a interposição de agravo interno ou regimental  é de 5 dias 

corridos, conforme estabelecem os arts. 39 da Lei 8.038⁄90 e 258, caput, do RISTJ.

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 1.573.192⁄SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 18⁄02⁄2020, DJe 27⁄02⁄2020).

Assim, não há outro caminho que não o de reconhecer a aplicabilidade 

do Código de Processo Civil ao Estatuto processual repressor, quando este for 

omisso sobre determinada matéria.

Como cediço, a lei processual penal não tratou, detalhadamente, de todos 

os poderes conferidos ao julgador no exercício da jurisdição. Portanto, quando 

houver omissão, legitima-se a aplicação subsidiária do CPC.

2. Multa diária e poder geral de cautela

Primeiro, convém salientar que se reconhece a distinção doutrinária entre 

os institutos da multa tout court e das astreintes. Contudo, nesta decisão, por uma 

questão prática, os termos são adotados como sinônimos.
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Feito esse destaque, impõe-se rememorar que, no processo civil, a 

multa cominatória, quando  surgiu no ordenamento, foi alvo de amplo debate 

doutrinário. Ada Pellegrini Grinover explica que

“durante muito tempo a resistência do obrigado foi vista como 

limite  intransponível ao cumprimento das obrigações de fazer ou não 

fazer. A  intangibilidade da vontade humana era elevada à categoria de 

verdadeiro  dogma, retratado pelo artigo 1.142 do Código Civil francês, pelo 

qual ‘toda obrigação de fazer ou não fazer resolve-se em perdas e danos e juros, 

em caso de descumprimento pelo devedor”.

(GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não 

fazer. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Reforma do Código de Processo 

Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 253).

Newton Marzagão expõe que, desde 1994, o magistrado passou a contar 

com um verdadeiro arsenal, podendo determinar, de ofício, e quando necessário 

à consecução da tutela específi ca: a busca e apreensão de coisas, o desfazimento 

de obras, a remoção de pessoas e, principalmente, impor à parte recalcitrante 

multa coercitiva, conhecida como astreintes. (p. 21). Eduardo Talamini leciona 

que a tutela específi ca é

“a tutela que confere ao titular do direito o mesmo bem que ele teria se 

não houvesse a trangressão, e ‘genérica’ a que propiciaria o equivalente pecuniário. 

(...) [G]enérica é toda a forma de tutela que tenda à obtenção de  dinheiro no 

âmbito da responsabilidade patrimonial do devedor - seja  mediante direta 

consecução do numerário, seja pela transformação de outros bens em pecúnia, 

através de expropriação. Específi ca é a tutela que  tende à consecução de bens 

jurídicos outros, que não dinheiro”

(TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer - e sua 

extensão aos deveres de entrega de coisa (CPC, arts. 461 e 461-A; CDC, art. 84). 2ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 229 e 230). 

Como se vê, portanto, a multa cominatória surge, no direito brasileiro, 

como uma  alternativa à crise de inefetividade das decisões, um meio de se 

infi ltrar na vontade humana até  então intangível e, por coação psicológica, 

demover o particular de possível predisposição de  descumprir determinada 

obrigação.

Sem deixar de lado a execução por sub-rogação, até então a única 

forma executiva, por meio da qual o Estado vence a resistência do executado 

substituindo sua vontade,  com a consequente satisfação do direito, passa-se a 
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prestigiar também a execução indireta.  Nesta, “o Estado-juiz não substitui a 

vontade do executado; pelo contrário, atua de forma a convencê-lo a cumprir sua 

obrigação (...). O juiz atuará de forma a pressionar psicologicamente o executado” 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume único. 8ª ed. Salvador: Juspodvim, 2016, pp. 968-969).

Logo, percebe-se que “A fi nalidade da multa é coagir (...) ao cumprimento 

do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão 

sobre a vontade”, destinada a convencer o seu destinatário ao cumprimento.

Além disso,

“o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação 

que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, 

para convencer o réu a adimplir, devem ser fi xadas em montante sufi ciente para 

fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que ‘desconsiderar a ordem do juiz. Para 

o adequado dimensionamento do valor da multa, afi gura-se imprescindível que 

o juiz considere a capacidade  econômica do demandado. Se a multa não surte 

os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem 

patrimonial que  recai sobre o demandado desobediente. A decisão que a fi xa, 

atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção de quantia 

certa contra o demandado.”

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO,  Daniel. 

Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: RT, 2017, p. 684-685. 

Grifou-se).

Assim, verifi cada a aplicabilidade do Código de Processo Civil ao Processo 

Penal, quando não houver norma específi ca, bem como a fi nalidade da multa 

cominatória, que é conferir  efetividade à decisão judicial, imperioso concluir 

pela possibilidade de aplicação da medida em demandas penais.

Note-se que essa multa não se confunde com a multa por litigância de má-

fé, esta sim refutada pela jurisprudência pacífi ca desta Corte:

“Processo penal. Habeas corpus. Tráfi co de drogas. [...] Multa por litigância de 

má-fé. Seara penal. Impossibilidade. Ordem parcialmente concedida.

...

4. Esta Corte Superior fi rmou o entendimento de que não é cabível a imposição 

de multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal,  porquanto sua 

aplicação constituiria indevida analogia in malam partem, haja vista ausência de 

previsão expressa no Código de Processo Penal. Precedentes.
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5. Ordem parcialmente concedida somente para afastar a multa por litigância 

de má-fé aplicada pelo Tribunal de origem.”

(HC 401.965⁄RJ, desta relatoria, Quinta Turma, julgado em 26⁄9⁄2017,  DJe 

6⁄10⁄2017).

“Processo penal. Embargos de declaração nos aclaratórios no agravo regimental 

no recurso  extraordinário. Recurso infundado. Nítido caráter  protelatório. 

Desvirtuamento do cânone da ampla defesa. Abuso de direito. Determinação de 

baixa dos autos à origem. Embargos não conhecidos.

...

2. Não obstante na esfera penal não ser viável a fi xação de multa por litigância 

de má-fé, é perfeitamente possível, até mesmo antes do trânsito em julgado da 

condenação, a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do 

acórdão recorrido.

3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata 

baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da 

eventual interposição de outro recurso, devendo a  Coordenadoria de Recursos 

Extraordinários certifi car o trânsito em julgado.”

(EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 1.366.977⁄PE, Rel.  Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,  julgado em 16⁄10⁄2019, DJe 

30⁄10⁄2019).

Além disso, é importante observar que o poder geral de cautela, com 

previsão no  Código de Processo Civil, também tem incidência no processo 

penal.

Veja-se, antes de mais nada, o disposto na norma processual civil:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

...

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias  necessárias para assegurar o cumprimento de ordem  judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

(Grifou-se).

Como aponta a doutrina mais atualizada, é verdade que (especialmente há 

alguns anos): 

“parte da doutrina processualista penal não reconhece o poder geral de cautela 

em tal seara [isto é, no processo criminal], sob o argumento de que “a admissão 
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de cautelares não previstas em lei pode abrir um perigoso leque de alternativas 

ao magistrado, dificultando, sobremaneira, o controle de sua  pertinência e 

oportunidade” [cita-se OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de, Curso  de Processo Penal, 

19ª ed., São Paulo, Atlas, 2015, p. 523]. Para tal linha de pensamento, uma maior 

“fl exibilidade” no processo civil é autorizada em  razão da natureza da matéria 

envolvida, sem repercussão direta na liberdade pessoal.

...

A realidade fática, todavia, revelou casos em que, embora tecnicamente cabível 

a prisão preventiva, poder-se-ia cogitar da imposição de medida cautelar menos 

gravosa ao réu, ainda que sem previsão legal. É o caso da retenção de passaportes 

de acusados, na hipótese de haver indícios de probabilidade de fuga do país. Em 

situações assim, o Superior Tribunal de  Justiça decidiu reiteradamente que não 

faria sentido impor uma medida mais  grave, reconhecendo, portanto, o poder 

geral de cautela no processo penal  [refere-se, neste passo, o HC 2.868-6⁄SP, Rel. 

Min. Adhemar Maciel,  j. 13.12.95, portanto  muito antes da Lei 12.403⁄2011, que 

inseriu várias medidas cautelares diversas da prisão no CPP]. No mesmo sentido, 

decidiu o Supremo Tribunal Federal [transcreve-se a ementa do HC 94.147⁄RJ, Rel. 

Min. Ellen Gracie, j. 27.05.2008, também anterior à mencionada Lei 12.403⁄2011]

....

Com a Lei 12. 403⁄2011 foram introduzidas no CPP diversas medidas cautelares 

pessoais que antes eram impostas com base no poder geral de cautela (...). Após 

a inovação legislativa, há quem sustente que o legislador teria sido taxativo em 

tal rol, não se podendo cogitar de outras medidas cautelares pessoais. Equivoca-

se tal entendimento (...) por desconsiderar  até mesmo as razões da inovação 

legislativa, não sendo razoável presumir que o legislador teria esgotado todas as 

hipóteses possíveis, numa espécie de retorno a uma postura positivista exegética, 

inimaginável nos dias atuais.

Assim, defende-se que outras  medidas podem ser impostas  ao acusado,  fora 

do rol do art. 319 do CPP, seja como medida cautelar substitutiva de uma prisão 

preventiva cabível (o que é evidentemente favorável ao  acusado), seja como 

medida cautelar em hipótese de não cabimento da  prisão preventiva, com o 

objetivo de  tutelar outros direitos  fundamentais que não os do acusado, de forma 

excepcional.”

(TAVARES, João Paulo Lordelo Guimarães, Das medidas cautelares no processo 

penal: um esboço à luz do regramento da tutela provisória no  novo CPC, em 

Processo Penal (coleção Repercussões do novo CPC),  coordenadores CABRAL, 

Antonio do Passo; PACELLI, Eugênio et CRUZ,  Rogerio Schietti. Salvador, 

Juspodivm, 2016, pp. 229⁄231. Os grifos não são do original).

Tanto é assim que, quanto à aplicabilidade desse poder no processo penal, 

é possível encontrar precedentes recentes do Plenário da Suprema Corte (alguns, 

mesmo, posteriores à Lei 12.403⁄2011):
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“Medida cautelar em petição. Matéria penal. Requerente custodiado. Transferência. 

Tutela de  urgência. Poder geral de cautela. Pedido parcialmente  deferido. 1. 

Considerando o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela provisória, 

especialmente a urgência da medida, e diante do poder geral de cautela, o Tribunal 

Pleno, por maioria, referendou decisão do  Relator no sentido do acolhimento 

parcial dos requerimentos formulados, sustando-se, até o julgamento defi nitivo 

desta Petição, os efeitos da decisão proferida em primeiro grau no que se refere à 

modifi cação do local de custódia do requerente. 2. Pedido parcialmente deferido.”

(Pet 8312 MC, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado  em 

07⁄08⁄2019).

“Habeas corpus. Processual penal. Produção antecipada de provas. Art. 366 do 

CPP. Fundamentação. Constrangimento ilegal não-caracterizado. 1.  Cabe ao 

Juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada  da prova 

testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a  situação dos autos 

assim recomendar, como no caso em apreço, especialmente por tratar-se de ato 

que decorre do poder geral de cautela do Magistrado (art. 366 do CPP). 2. Habeas 

corpus denegado.”

(HC 93157, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Relator(a) p⁄  Acórdão: Min. 

Menezes Direito, Primeira Turma, julgado em 23⁄09⁄2008).

Registre-se, ainda, o seguinte trecho do voto do em. Min. Gilmar Mendes, 

na ADPF 444⁄DF, que restringiu o poder geral de cautela do julgador criminal, 

sem contudo negá-lo em absoluto:

“Não se permite, portanto,  em sede de direito de ir e vir, o denominado  poder 

geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em  matéria de 

privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.

A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses 

taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes  previsões 

históricas. Nos estratos do Segundo Instituto, o grande magistrado inglês COKE, 

em 1642, ao comentar a Magna Carta, por ordem  da Câmara dos Comuns, 

afi rmou, no capítulo 29: “que nenhum homem  seja detido ou preso senão pela 

lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra”; em 

outras palavras, que nenhum homem seja privado de sua liberdade de ir e vir sem 

expressa autorização constitucional ou legal.

Assim ocorre com as previsões expressas das hipóteses de prisões em fl agrante, 

temporária, preventiva e, também, aqui, na questão da condução coercitiva.”

(Grifou-se).
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Veja-se que ao juiz somente foi obstado o emprego de cautelares 

inominadas que atinjam a liberdade de ir e vir do indivíduo. No âmbito desta 

Corte, também se veem precedentes em idêntico sentido:

“Habeas corpus substitutivo de recurso próprio.  Inadequação da via 

eleita. Execução de pena em regime  aberto. Descumprimento de condições 

impostas.  Regressão cautelar de regime prisional. Oitiva prévia  do apenado 

ou instauração (prévia) de Processo  Administrativo Disciplinar (PAD). 

Prescindibilidade. Reexame de provas. Impossibilidade. Ausência de  ilegalidade. 

Não conhecimento do writ.

...

2. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais, por ter o sentenciado 

descumprido as regras do regime aberto, determinou a  regressão cautelar de 

regime sem prévia oitiva judicial ou instauração  (prévia) de PAD. O Tribunal 

de origem, por sua vez, não conheceu do writ  lá impetrado contra o referido 

decisum, ressaltando que: No caso presente,  verte das informações prestadas 

pela autoridade dita coatora, datadas de 09.08.2019, que o Paciente cumpria pena 

privativa de liberdade em regime aberto desde 07.06.2019, mediante aceitação e 

observância das condições impostas.

Todavia, tendo em vista o não comparecimento do Paciente em Juízo 

para  cumprimento das condições impostas, foi proferida a decisão  provisória, 

através do poder geral de cautela, que determinou a transferência do cumprimento 

da pena privativa de liberdade para o  regime prisional fechado, aguardando-

se a intimação das partes (fls.  25⁄26). Verifico, assim, que o I. Magistrado 

fundamentou  suficientemente a sua decisão, no sentido da necessidade de 

decretar,  cautelarmente, a sustação do regime aberto, determinando a 

regressão provisória ao regime fechado (fl s. 11⁄17), o que atende às disposições 

do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3 .  Ta l  p o s i c i o n a m e n t o  e n c o n t r a - s e  e m  h a r m o n i a  c o m  a 

jurisprudência  consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido 

de que,  tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida 

do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2º do art. 118 

da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é  obrigatória na 

regressão defi nitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a fi nalidade da 

medida.

4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca 

do descumprimento, ou não, das regras do regime aberto, deixando o reeducando 

de se apresentar em juízo), mostra-se incompatível com a via  mandamental 

eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância  originária, torna-se 

imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório.

5. Inexistência de ilegalidade, a justifi car a concessão da ordem de ofício.
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6. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 533.286⁄SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 05⁄12⁄2019, DJe 17⁄12⁄2019. Grifou-se).

“Agravo regimental no habeas corpus. Medida cautelar  diversa de 

prisão. Estupro de vulnerável. Vedação a  manter contato com crianças e 

adolescentes.  Impossibilidade de análise probatória na via do habeas  corpus. 

Contemporaneidade, razoabilidade e proporcionalidade da medida. Poder geral 

de cautela do juiz. Necessidade de abrandamento da medida para possibilitar o 

exercício da docência no ensino médio. Agravo regimental parcialmente provido.

1. A divergência entre o depoimento que estrutura a acusação prestado na fase 

de inquérito com aquele prestado em juízo, não deve ser objeto de análise nesta 

Corte Superior, pela via do habeas corpus, porque não cabe  dilação probatória, 

devendo o ato coator ser fl agrante. Ademais, para  determinação das medidas 

cautelares alternativas não é necessário juízo de  certeza quanto à autoria e 

materialidade, bastando indícios.

2. Sendo o crime de estupro de vulnerável praticado em 4⁄12⁄2017, então, 

é  contemporânea a cautelar de proibição de manter contato com crianças 

e adolescentes determinada de ofício pelo Tribunal a quo em 12⁄4⁄2018.

3. Ressalvada pessoal compreensão diversa, esta Sexta Turma entende 

que, por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada poderá 

o magistrado impor ao perseguido medida cautelar inclusive atípica,  evitando 

proporcional e adequadamente riscos ao processo ou à sociedade. 4. A vedação 

de o paciente manter contato com crianças e adolescentes, exceto aqueles de seu 

vínculo familiar, pode comprometer  totalmente o exercício de sua profi ssão de 

professor.

Reduzida a limitação para impedir o magistério no ensino fundamental.

5. Agravo regimental parcialmente provido para limitar sua docência ao ensino 

médio.”

(AgRg no HC 527.078⁄RS, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

26⁄11⁄2019, DJe 03⁄12⁄2019. Grifou-se). 

“Habeas corpus. Processual penal. Homicídio  qualificado e lesão corporal 

na condução de  embarcação a título de dolo eventual. Medidas  cautelares. 

Proibição de pilotar embarcação e  comparecimento mensal em juízo. Não 

adequação. Ordem de habeas corpus concedida.

1. Nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, as medidas 

cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas observando-se a necessidade 

para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução  criminal e, nos 

casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, desse 

modo, proteger a própria sociedade (ordem pública).
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2. Além do mais,  por força do poder geral de cautela, de forma  excepcional e 

motivada, não há óbice ao magistrado impor ao  investigado ou acusado medida 

cautelar atípica, a fi m de evitar a prisão preventiva, isto é, mesmo que não conste 

literalmente do rol positivado no art. 319 do CPP, o alcance das hipóteses típicas 

pode ser ampliado para,  observados os ditames do art. 282 do CPP, aplicar 

medida constritiva adequada e necessária à espécie ou, ainda, pode ser aplicada 

medida prevista em outra norma do ordenamento.

3. Na hipótese em apreço, em que o réu foi denunciado pela prática 

de homicídio qualifi cado e lesão corporal em decorrência de atropelamento com 

embarcação, a título de dolo eventual, com base em “rumores” de que,  após 

os fatos típicos, estaria a conduzir embarcações, mostram-se  inadequadas as 

medidas cautelares impostas (proibição de pilotar embarcações e obrigação de 

comparecimento mensal).

4. Isso porque os fatos típicos ocorreram há mais de dois anos, sem ainda haver 

pronúncia, impedindo o réu (pescador profissional) de pilotar  embarcações, 

muito embora o Estado, depois dos eventos (morte e lesão), o tenha considerado 

apto para tanto - diante da posterior Habilitação de Amador do Paciente (Arrais 

Amador e Motonauta) e da emissão de  Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), 

na categoria de pescador  profi ssional -, tudo a evidenciar a inadequação das 

constrições parciais provisórias.

5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar as medidas 

alternativas aplicadas ao Paciente, advertindo-o da necessidade de permanecer 

no  distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo 

de  decretação de novas medidas cautelares, se concretamente demonstrada 

a necessidade.” (HC 469.453⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 

19⁄09⁄2019, DJe 01⁄10⁄2019. Grifou-se).

A doutrina mais atual não destoa dessa trilha. A propósito, confi ram-se 

os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Restrições à prova. Todas as provas que não contrariem o ordenamento jurídico 

podem ser produzidas no processo penal, salvo as que disserem  respeito, por 

expressa vedação deste artigo, ao estado das pessoas  (casamento, menoridade, 

fi liação, cidadania, entre outros).

Nessa hipótese, deve-se acatar o disposto na lei civil. Exemplo disso é a prova 

do estado de casado, que somente se faz pela apresentação da  certidão do 

registro civil, de nada valendo outro meio probatório. No mais,  as restrições 

fi xadas na lei civil não valem no processo penal.

Ilustrando, podemos lembrara que a lei processual civil autoriza que 

o juiz  indefira a produção de prova testemunhal, quando versar sobre fatos 
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“já provados por documento ou confi ssão da parte” ou quando “só por documento 

ou por exame pericial puderem ser provados” (art.400, CPC). Tal restrição não vige 

em processo penal, pois, não dizendo respeito ao  estado das pessoas – única 

limitação admitida – pode a parte pretender ouvir testemunhas, ainda que seja 

para contrariar algo constante em qualquer tipo de documento ou mesmo para 

confi rmara ou afastar a credibilidade da confi ssão, cujo valor é relativo na esfera 

criminal. De outra parte, como o magistrado não está atrelado ao laudo pericial 

(art.182,CPP), também podem ser ouvidas testemunhas para derrotar a conclusão 

do perito. No mais, verifi que-se o disposto pelo art. 369 do CPC: ‘as partes têm o 

direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 

ainda que não especifi cados neste Código, para provar a verdade dos fatos em 

que se funda o pedido ou a defesa e infl uir efi cazmente na  convicção do juiz”. 

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15ª ed., Rio 

de Janeiro: Forense, 2016, p. 307).

Na mesma linha, Tourinho Filho explica que, quanto aos meios de 

produção das provas, o processo penal adota a regra da liberdade, admitindo-

se todos aqueles que não  contrariem o ordenamento jurídico. Ou seja, a 

princípio, não existe limitação aos meios de provas, “com ressalva, apenas e tão 

somente, daqueles que repugnam a moralidade ou atentam contra a dignidade 

da pessoa humana” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de 

Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 435).

Confi ra-se ainda a lição do professor Mirabete:

“o princípio da liberdade probatória (...) não é absoluto. Dispõe o artigo  155 

do CPP que, no processo penal,  ‘somente quanto ao estado das  pessoas, serão 

observadas as restrições à prova estabelecidas na lei  civil’. Assim, por exemplo, 

o casamento prova-se pela certidão de registro  (art. 1543 do CC) e, por isso, 

a agravante prevista no artigo 61, II, e, do  CP, só pode ser reconhecida com a 

juntada aos autos do citado documento. Também a prova de que o o acusado era 

menor ao tempo do crime, para fi ns de atenuante (art.63, I, do CP) ou redução do 

prazo de prescrição (art.115, do CP), exige certidão de nascimento”.

(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p.252. 

Grifou-se). 

Marcelo Mendroni muito bem resume a lógica que deve ser empregada:

“Provas inominadas são produzidas e juntadas nos autos, mesmo sem a devida 

previsão legal de sua existência. Até há pouco tempo, não havia previsão expressa 

no Código de Processo Penal da apresentação como  provas, por exemplo, de 

fi lmagens (vídeos) e fotografi as. Com a evolução  da tecnologia, essas provas 
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passaram a ser extremamente comuns nos  autos do processo, e ganharam, 

recentemente, referência expressa”, fazendo menção ao art. 479, parágrafo único, 

do CPP, com redação dada pela Lei 11.689⁄2008”.

(MENDRONI, Marcelo Batlouni. Provas no Processo Penal: estudo sobre 

a valoração das provas penais. São Paulo: Atlas, 2020, p. 98-99).

Além da aplicação subsidiária do CPC ao processo penal, a teoria 

dos poderes  implícitos também é um fundamento autônomo que, por si só, 

justifi caria a aplicação de astreintes pelos magistrados:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado  de segurança. 

Decadência do manejo da impetração.  Inquérito policial. Quebra de sigilo 

telemático.  Cumprimento tardio de ordem judicial. Aplicação de  multa diária à 

empresa responsável pelo fornecimento de dados (Facebook). Possibilidade. Valor 

das astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

7. A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores de decisão 

judicial encontra amparo também na teoria dos poderes implícitos,  segundo a 

qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e  atribuições de 

um órgão estatal, desde que observados os princípios da  proporcionalidade e 

razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários 

para poder exercer essas competências.

Nessa toada, se incumbe ao magistrado autorizar a quebra de sigilo de dados 

telemáticos, pode ele se valer dos meios necessários e adequados  para fazer 

cumprir sua decisão, tanto mais quando a medida coercitiva imposta (astreintes) 

está prevista em lei.

8. A existência de título executivo judicial, cujo descumprimento se 

deu nos  próprios autos de processo, permite a adoção de medidas para seu 

imediato  cumprimento, vez que é possível a execução das astreintes, de 

imediato,  mesmo que fi xada em decisão interlocutória, podendo ser exigida a 

partir do descumprimento da obrigação.

9. A renitência da empresa em cumprir a determinação judicial justifica 

a incidência da multa coercitiva prevista no art. 461, § 5º, do CPC no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), que não se revela excessivo, diante  do elevado 

poder econômico da empresa, até porque valor idêntico foi adotado pelo STJ na 

QO-Inq n. 784⁄DF e no RMS 44.892⁄SP.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no RMS 55.050⁄SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da  Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 03⁄10⁄2017, DJe 11⁄10⁄2017).
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3. Terceiro estranho à relação jurídico-processual penal

No ponto, poderia surgir a dúvida quanto à aplicabilidade das astreintes 

a terceiro  não integrante da relação jurídico-processual como WhatsApp, 

Facebook, Google. Entretanto, é  curioso notar que, no processo penal, 

a irregularidade não se verifi ca quando imposta a multa  coativa a terceiro. 

Haveria, sim, invalidade se ela incidisse sobre o réu, pois ter-se-ia clara violação 

ao princípio do nemo tenetur se detegere.

Na prática jurídica, não se verifi ca empecilho à aplicação ao terceiro e, 

na doutrina majoritária, também se entende que o terceiro pode perfeitamente 

fi gurar como destinatário da multa. Nesse sentido:

“Q u e s t ã o  i m p o r t a n te  p a r a  a  co m p re e n s ã o  d o gm á t i c a  d o s 

comandos  normativos é a seguinte: as medidas executivas apenas podem ser 

impostas ao executado?

Pensamos que não. O terceiro e o próprio demandante também podem 

ser destinatários dessas medidas.

O inciso IV do art. 77 do CPC determina que é dever de todos quantos participam 

do processo - o que inclui os terceiros destinatários de ordens judiciais - ‘cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza  provisória ou fi nal, e não 

criar embaraços à sua efetivação’. A opção normativa é clara: quem quer que de 

algum modo intervenha no processo - o que inclui o processo de execução - deve 

submeter-se aos comandos judiciais, cumprindo-os, quando lhe forem dirigidos, 

ou não atrapalhando o seu cumprimento.

Se todos aqueles que, mesmo não sendo partes ou seus procuradores, participam 

de qualquer forma do processo (art. 77, caput, CPC) tem o  dever de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais (art. 77, IV,  CPC),  então é possível que o 

juiz lhes imponha medida executiva com  o objetivo ver cumprida uma ordem 

sua. Tais disposições consistem,  na verdade, em concretizações dos princípios 

da boa-fé processual  (art. 5º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC). Não haveria 

coerência normativa em pensar que essas pessoas podem ser punidas por eventual 

descumprimento de ordem judicial (com a multa por  contempt of court, por 

exemplo), mas não podem ser compelidas ao cumprimento dessa mesma ordem.

Daí que é possível, por exemplo, a fixação de multa para cumprimento 

de  decisão que imponha a terceiro, administrador de cadastro de proteção 

de crédito, a exclusão do nome da parte. O administrador do cadastro não precisa 

ser réu no processo para ser destinatário da ordem - e, portanto,  para ser 

compelido a cumpri-la.

Além disso, o magistrado, no exercício do seu poder geral de efetivação, pode 

impor prestação de fazer, não fazer ou dar coisa distinta de dinheiro  ao ente 
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público e determinar medidas executivas diretamente ao agente público (pessoa 

natural) responsável por tomar a providência necessária ao  cumprimento da 

prestação imposta.”

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula  Sarno; 

OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Direito processual civil: Execução. 7ª ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 109, Grifou-se).

“É o que assevera Sérgio Cruz Arenhart: ‘Em síntese, não se deve estranhar o 

fato de efeitos da decisão judicial atingirem terceiros. O que não se tolera é que tais 

efeitos possam atingir essas pessoas sem que se dê a elas possibilidade de esboçarem 

reação a tanto, ou que possam  opor-se a esse comando. Enfim, o que não pode 

ocorrer é que esses  efeitos atinjam aquele que não foi parte –  nem foi chamado 

para participar do processo – de modo irreversível ou indiscutível (com estabilidade 

de coisa julgada)’”

(A efetivação de provimentos judiciais e a participação de terceiros. In: DIDIER 

JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais 

sobre os terceiros no processo civil. São Paulo: RT, 2004. Grifou-se).

Ademais, não é exagero lembrar, ainda, que o Marco Civil da Internet 

traz expressamente a possibilidade da aplicação de multa ao descumpridor de 

suas normas quanto à guarda e disponibilização de registros conteúdos:

“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de  acesso 

a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados  pessoais 

e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à  preservação 

da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das  partes direta ou 

indiretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar 

os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados 

pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identifi cação do 

usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção 

IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º .

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado 

mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado 

o disposto nos incisos II e III do art. 7º.

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais 

que  informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, 

pelas  autoridades administrativas que detenham competência legal para a 

sua requisição.

§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem 

ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender 
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a padrões defi nidos em regulamento, respeitado seu direito de confi dencialidade 

quanto a segredos empresariais.

...

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento 

de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e 

de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território 

nacional, deverão ser obrigatoriamente  respeitados a legislação brasileira e os 

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações 

privadas e dos registros.

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional 

e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja 

localizado no Brasil.

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas 

por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço  ao público 

brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo  econômico possua 

estabelecimento no Brasil.

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na 

forma da regulamentação, informações que permitam a verificação  quanto 

ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda,  ao 

armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao  respeito à 

privacidade e ao sigilo de comunicações.

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações 

ao disposto neste artigo.

...

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, 

as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 fi cam sujeitas, conforme o caso, 

às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II -  multa  de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo  econômico 

no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição 

econômica do infrator e o princípio da  proporcionalidade entre a gravidade da 

falta e a intensidade da sanção;

III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no 

art. 11; ou

IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no 

art. 11.

Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente 

pelo pagamento da multa de que trata o caput sua fi lial,  sucursal, escritório ou 

estabelecimento situado no País.”

(Grifou-se).
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Portanto, não há óbices à aplicação da multa cominatória a terceiros, ainda 

que em sede de processo penal.

Vale observar, a propósito, a existência de dispositivos expressos, no 

próprio  Código de Processo Penal, que estipulam multa ao terceiro que não 

colabora com a justiça criminal:

“Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao 

pagamento das custas da diligência.

...

Art. 436. ...

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição 

econômica do jurado.”

Como destacado acima, a restrição ao poder geral de cautela somente 

foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às cautelares 

pessoais, que, de alguma forma restrinjam o direito de ir e vir da pessoa. Nesse 

ponto, não é demais ressaltar que o  princípio do nemo tenetur se detegere e 

da vedação à analogia in malam partem são garantias  reconhecidas em favor 

da defesa (ao investigado, ao indiciado, ao acusado, ao réu e ao  condenado), 

não se estendendo a quem não esteja submetido à persecução criminal. Até 

porque, apesar de ocorrer incidentalmente em uma relação jurídico-processual-

penal, não existe risco de privação de liberdade do terceiro acionado a cumprir a 

ordem judicial, especialmente no caso dos autos em que se tem pessoas jurídicas 

fi gurando como terceiros. Trata-se, assim, de poder conferido ao juiz inerente à 

própria natureza cogente das decisões judiciais.

Ainda sobre a aplicação da multa diária a terceiro, é importante ressaltar 

não haver um procedimento legal específi co para tanto, nem tampouco previsão 

de instauração do  contraditório. Como visto, por derivar do poder geral de 

cautela, cabe ao magistrado, diante do caso concreto, avaliar qual a melhor medida 

coativa ao cumprimento da determinação judicial, não havendo impedimento 

ao emprego do sistema Bacen-Jud. Devem-se examinar, portanto,  supostas 

violações ao devido processo legal ou ao princípio da proporcionalidade, caso a 

caso.
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Ainda sobre o tema, vale citar o seguinte precedente da Corte Especial:

“Questão de ordem. Decisão da ministra relatora que  determinou a quebra 

de sigilo telemático (Gmail) de  investigados em inquérito em trâmite neste 

STJ.  Google Brasil Internet Ltda. Descumprimento. Alegada  impossibilidade. 

Inverdade. Google International Llc e  Google Inc. Controladora americana. 

Irrelevância.  Empresa instituída e em atuação no país.  Obrigatoriedade de 

submissão às leis brasileiras,  onde opera em relevante e estratégico seguimento 

de  telecomunicação. Troca de mensagens, via e-mail,  entre brasileiros, em 

território nacional, com suspeita de envolvimento em crimes cometidos no brasil. 

Inequívoca jurisdição brasileira. Dados que constituem elementos de prova que não 

podem se sujeitar à política de estado ou empresa estrangeiros. Afronta à soberania 

nacional. Imposição de multa diária pelo descumprimento.”

(Inq 784⁄DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 17⁄04⁄2013, DJe 

28⁄08⁄2013. Grifou-se).

Em idêntica direção:

“Recurso em mandado de segurança. Quebra de sigilo telemático. Legalidade 

e valor da multa. Decadência.  Aplicação da multa por descumprimento de 

decisão  judicial para terceiros fornecer informações.  Possibilidade. Recurso 

desprovido.

...

2. A jurisprudência deste Sodalício admite a aplicação de multa em decorrência 

do descumprimento de ordem judicial para terceiro fornecer  informações 

referentes à movimentação da conta de usuários de rede  social, ou qualquer 

outro aplicativo de internet, mesmo que os dados  fiquem armazenados em 

computadores localizados no exterior.

Recurso em mandado de segurança desprovido.”

(RMS 53.757⁄RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta  Turma, julgado em 

18⁄10⁄2018, DJe 05⁄11⁄2018).

“Penal, processual penal e processual civil. Recurso  ordinário em 

mandado de segurança. Quebra do sigilo  telemático de investigado em 

inquérito.  Descumprimento de ordem judicial pela empresa  provedora de 

e-mails, destinatária da ordem, fundado  em alegações referentes a direito de 

terceiro. Não  cabimento. Submissão às leis brasileiras. Precedente da  Corte 

Especial. Multa diária pelo descumprimento.  Possibilidade. Valor das astreintes. 

Razoabilidade e proporcionalidade. Execução provisória. Supressão de instância. 

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
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1. A Microsoft Informática Ltda. impugna decisão judicial que,  em sede 

de inquérito, autorizou a interceptação do fluxo de dados  telemáticos de 

determinada conta de e-mail, mediante a criação de uma “conta espelho”, sob 

pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. A requisição de serviços à recorrente, enquanto provedora da conta de e-mail 

do investigado, estabelece, satisfatoriamente, o modo de realizar a interceptação 

de dados, não cabendo à destinatária da medida deixar de  cumpri-la, pelo 

argumento de suposta ofensa a direitos fundamentais de terceiro. Precedente: HC 

203.405⁄MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28⁄6⁄2011, DJe 

1º⁄7⁄2011.

3. A ordem questionada determinou o monitoramento do fluxo de 

dados  telemáticos em território nacional, a fim de apurar a eventual prática 

de delitos no país, portanto, sujeitos à legislação brasileira a teor do disposto no 

art. 5º do Código Penal.

4. Na forma dos arts. 88 do Código de Processo Civil e 1.126 do Código Civil, é 

da empresa nacional a obrigação de cumprir determinação da autoridade judicial 

competente. Nesse aspecto, a Corte Especial, na  QO-Inq 784⁄DF, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, julgada em 17⁄4⁄2013,  decidiu que “não se pode admitir que uma 

empresa se estabeleça no país, explore o lucrativo serviço de troca de mensagens 

por meio da internet - o  que lhe é absolutamente lícito -, mas se esquive de 

cumprir as leis locais”.

5. Afigura-se desnecessária a cooperação internacional para a obtenção 

dos  dados requisitados pelo juízo, porquanto aplicável à espécie a 

legislação brasileira.

...

7. A renitência da empresa ao cumprimento da determinação judicial justifi ca 

a incidência da multa coercitiva prevista no art. 461, § 5º, do CPC.  O valor da 

penalidade - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - não se mostra excessivo, diante 

do elevado poder econômico da empresa, até porque valor idêntico foi adotado 

pelo STJ no caso da QO-Inq n. 784⁄DF.

8 A matéria atinente à execução provisória das astreintes não foi objeto 

de apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede a análise do tema, sob pena 

de supressão de instância.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido em parte e, nessa 

extensão, não provido.”

(RMS 44.892⁄SP, desta relatoria, Quinta Turma, julgado em  05⁄04⁄2016, DJe 

15⁄04⁄2016).

“Processual civil. Recurso especial. Inquérito policial.  Quebra de sigilo 

telemático. Cumprimento tardio de  ordem judicial. Aplicação de multa 
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cominatória à  empresa responsável pelo fornecimento de dados. Art.  475-J do 

CPC. Relação jurídica de direito processual  civil. Aplicação dos prazos recursais 

previstos no CPC. Recurso provido.

1. O juízo criminal, ao aplicar multa cominatória à empresa responsável pelo 

fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo determinada em inquérito 

policial, estabelece com ela uma relação jurídica de natureza  cível, seja porque 

o responsável pelo cumprimento da ordem judicial não é  parte no processo 

criminal, seja porque a aplicação de multa por eventual  descumprimento - ou 

retardo no adimplemento - tem amparo no art. 475-J do Código de Processo Civil.

...

4. Recurso especial provido.”

(REsp 1.455.000⁄PR, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p⁄ Acórdão 

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19⁄3⁄2015, DJe 9⁄4⁄2015).

Em voto vista no RMS 53.757⁄RS, julgado pela Quinta Turma, em 

18⁄10⁄2018, o  em. Min. Reynaldo da Fonseca destacou a natureza jurídica da 

multa:

“não há como se aplicar o entendimento judicial que impede a execução 

da  multa cominatória antes da prolação de sentença, pois a hipótese  trata 

da  obrigação de terceiros prestar informações ao juízo criminal, sob  pena de 

aplicação de multa por descumprimento da decisão e, deste modo, a sentença a ser 

proferida não vai interferir na situação jurídica do ora recorrente.

A multa imposta a terceiros que não integram o processo por  descumprimento 

de ordem judicial tem por fundamento o art. 461, §  5º, do Código de Processo 

Civil de 1973 (arts. 536 e 537 NCPC),  dispositivo esse que não limita sua incidência 

legal às relações  exclusivamente obrigacionais, sendo de se reconhecer que 

o instituto  também é aplicável no âmbito penal por força do art. 3º do Código 

de Processo Penal.

(...) o art. 537, § 2º, previu, expressamente, que o valor da multa será devido 

ao exequente. De ressaltar-se que, embora o art. 537 esteja inserido em capítulo 

que trata do cumprimento de sentença, o caput do art. 537 do novo CPC admite a 

imposição de tal multa também na fase de conhecimento.”

(Grifou-se).

Em relação ao destino dos montantes eventualmente revertidos ao Estado, 

ante a mora do terceiro em cumprir a determinação judicial, importante frisar 

dois pontos.

Primeiro, vale esclarecer que não se visa, com a adoção da medida, 

ao recolhimento de valores aos cofres públicos, mas sim ao convencimento, por 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 717

meio de coação psicológica ou da coerção fi nanceira, de que o cumprimento da 

determinação judicial será mais  vantajoso que o descumprimento. A eventual 

transferência dos recursos dar-se-á tão somente se houver descumprimento, não 

sendo essa a intenção do julgador estipulante da multa.

Refutada a natureza arrecadatória das astreintes, tem-se que a destinação 

dessas verbas, se for o caso, deve ser objeto de debate pelo Poder Legislativo. 

Enquanto não sobrevém legislação específi ca, entretanto, entende-se pertinente 

seguir o mesmo trajeto adotado pelo STF em casos, por exemplo, de colaboração 

premiada com a restituição de valores indevidamente apropriados por particular 

cumulada com a multa:

“No tocante ao perdimento dos valores, há previsão legal específica 

quanto  ao seu destinatário, aplicando-se, sem necessidade de maiores 

esforços  argumentativos, o art. 91, II, do Código Penal, que determina “a perda 

em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

(…) b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que 

constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

Na realidade, como pondera a União na sua derradeira manifestação, 

a destinação não se dá a partir da primeira parte da regra - “perda em favor da 

União” -, mas em decorrência da ressalva - “ressalvado o direito do lesado”, porque, 

aqui, é considerada, ela mesma, vítima dos delitos.

Desse modo, não se aplica o disposto no art. 2º, IV, da LC 79⁄94, que destina ao 

Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), os “recursos confi scados ou provenientes 

da alienação dos bens perdidos em favor da  União Federal, nos termos da 

legislação penal ou processual penal”.

O mesmo destino devem ter as multas aplicadas, embora não se 

tratem precisamente de produto ou proveito da infração.

Com efeito, não há na lei ou no acordo definição quanto à natureza 

dessa multa, que parece ter, de fato, característica sancionatória mista.

Porém, essa natureza não autoriza a eleição de um critério discricionário, ainda 

que louvável, quanto ao seu destinatário.

Nessa direção, na ausência de previsão legal ou negocial específica, cabe 

ao julgador valer-se da analogia (art. 4º do Decreto-lei 4.657⁄42) para a solução da 

questão.

Justamente por isso, em outras oportunidades (PET’s 6.280, 6.466, 6.352, 6.454, 

6.498, 6.512, 6.504, 6.491, 6.454, 6.526), adotei o entendimento do saudoso Min. 

Teori Zavascki na decisão da PET 5.886, segundo o qual  deve-se, por analogia, 

aplicar o art. 91, II, “b”, do Código Penal, que  estabelece “a perda em favor da 
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União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (…) b) do produto 

do crime ou de qualquer bem ou  valor que constitua proveito auferido pelo 

agente com a prática do fato criminoso”.

Trata-se, como dito, de uma analogia, pois o dispositivo refere-se à destinação 

do produto do crime. Tanto que há priorização, por meio da ressalva expressa, do 

direito da vítima, benefi ciando-se a União (exceto,  como no caso, ela mesma a 

vítima), apenas após satisfeito o direito do lesado.

A analogia, ao destinar a multa à vítima, justifica-se, conforme consta 

na  decisão da PET 5.886, porque, nos casos referentes aos crimes delatados,  o 

dano, ainda que não precisamente quantifi cado, seria presumidamente  muito 

maior do que o valor da multa aplicada, servindo esta, portanto, de  alguma 

maneira, também a sua compensação, tal como previsto no art. 91,  II, “b”, da Lei 

Penal.

Assim, o valor deve ser destinado ao ente púbico lesado, ou seja, à vítima, aqui 

compreendida não necessariamente como aquela que sofreu  diretamente o 

dano patrimonial, mas aquela cujo bem jurídico tutelado foi  lesado, no caso, a 

Administração Pública e os princípios que informam o  seu regime jurídico, em 

especial, o da moralidade (CF, art. 37, caput, c⁄c §4º).

Em conclusão, também a multa deve ser destinada à União, cabendo a ela, e não 

ao Poder Judiciário, inclusive por regras rigorosas de classifi cação orçamentária, 

defi nir, no âmbito de sua competência, como utilizará essa receita.”

(Decisão monocrática do Min. Edson Fachin, julgamento em 28⁄2⁄2019).

Assim, no caso das astreintes, os valores deverão ser revertidos ao 

Estado. Veja-se que o em. Min. Reynaldo da Fonseca já manifestou idêntico 

pensamento quando do julgamento do já citado RMS 53.757⁄RS:

“Transportado o raciocínio do Direito Civil para o Direito Penal, vê-se que o titular 

do bem da vida postulado em juízo passa a ser o Estado, titular da pretensão punitiva 

(exceção feita à ação penal privada), que, portanto, se torna o destinatário do valor 

pago a título de multa diária.”

(Grifou-se)

Logo, se aplicada a multa pela Justiça federal, eventuais valores bloqueados 

serão revertidos em favor da União; se, porém, a medida foi adotada pela Justiça 

estadual, os valores deverão fi car com o Estado respectivo.

Tudo quanto se disse até agora, além do respaldo jurisprudencial, está 

assentado  sobre os mais bem embasados raciocínios doutrinários, como se vê 

do notável artigo - constante, por sinal, de livro já neste voto citado, do qual 

participamos tanto o Ministro Rogerio Schietti, como coordenador e colaborador, 
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quanto eu, apenas na última condição - do exímio Eduardo Talamini, no qual 

verbera a interrupção da própria utilização do serviço de mensagens eletrônicas 

WhatsApp ocorrida, como se sabe, há algum tempo, em face de desobediência 

a ordem judicial, e sugere medidas como as que ora estão sendo tomadas. Desse 

trabalho colhem-se, por pertinentes, as seguintes passagens:

“Os mecanismos coercitivos contrapõem-se aos sub-rogatórios, pelos quais o 

próprio poder jurisdicional, mediante atos diretos do juiz ou de  auxiliares seus, 

produz o resultado que se teria com o cumprimento da decisão. Na concepção 

clássica de processo, a atuação executiva deveria  dar-se basicamente mediante 

meios sub-rogatórios [cita-se aqui Processo de Execução, de MUNHOZ DE MELLO, 

4ª ed., São Paulo, Saraiva, 1980, pp. 2-6]. Quando não fosse viável a substituição da 

conduta do obrigado por providências judiciárias, a execução específi ca era tida 

por “impossível” e restava apenas o caminho da conversão em perdas e danos. Na 

concepção clássica de processo, as coisas paravam por aí. O juiz não  poderia 

emitir ordens às partes. Essa noção está superada...

...

[Quanto à proporcionalidade da providência coercitiva que pode ser adotada:] 

Primeiro, fi ca afastada a adoção de qualquer medida que o ordenamento vede...

...

Depois (...), terão de ser considerados os princípios da proporcionalidade 

e  razoabilidade, que norteiam toda atuação estatal [o autor aqui cita 

outro trabalho de sua autoria, Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e Não Fazer, pp. 

376 e ss.]. As providências adotadas devem guardar relação de adequação com o 

fi m perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício maior 

que o necessário. O art. 805 do CPC⁄15 (...) nada mais é do que a expressão dessas 

diretrizes no processo executivo. Daí que a formulação contida nessa norma é por 

igual aplicável às demais modalidades de processo...

...

... A medida de coerção é mecanismo essencialmente pragmático (...).  [S]ua 

função essencial não é punir, o parâmetro principal de sua adequação  não é a 

“justa retribuição”. Não se trata de sancionar à altura do mal já cometido, mas de 

sancionar do modo mais efi caz possível para que o mal cesse...

...

. . .  Cada vez mais o processo é apto a produzir resultados que 

incidem vinculativamente muito além das partes. Em contrapartida, intensifi cam-

se os mecanismos de participação desses terceiros nos processos em que eles não 

são partes...

...
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A multa processual tende a ser mecanismo extremamente efi caz, nos casos em 

que o destinatário da ordem tem patrimônio executável e desde que fi xada em 

valor  adequado. Mas, no mais das vezes, não é a sua simples  cominação que 

induzirá a conduta do “devedor”. Enquanto ela não é de algum modo executada, o 

destinatário da ordem frequentemente se apega à perspectiva de sua eliminação 

ou redução. E suas esperanças fundam-se não apenas no provimento do recurso 

contra a decisão que impôs a multa, como também em futura revisão retroativa 

do valor total atingido pela multa...

...

A efetiva adoção de medidas patrimoniais traz o “devedor” de volta à realidade. 

Faz com que ele deixe aquelas apostas de lado e enfrente de uma vez a questão: 

qual o “mal” que ele pretende afi nal suportar? o derivado do  cumprimento da 

ordem ou aquele gerado pela medida de coerção. Em suma: a “pronta afetação do 

patrimônio do réu através da execução do crédito da multa é o mais forte fator de 

infl uência psicológica. A perspectiva remota e distante da execução do trânsito em 

julgado nada ou muito pouco impressiona” [de novo, invoca-se, do próprio autor, 

Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e Não Fazer, agora à p. 259].

Há caso muito similar ao ora em análise em que a efetiva adoção 

de providências de constrição patrimonial, em vez da simples cominação de multa, 

mostrou-se como medida de coerção. (...) [A] Google brasileira  recusou-se a 

fornecer informações relativas a conversas realizadas no  serviço de correio 

eletrônico Gmail (...). A multa foi cominada e vinha incidindo, sem sucesso. Havia 

atingido o valor de dois milhões de reais. Até  que se tomaram as providências 

patrimoniais constritivas para sua  execução, com o  bloqueio de aplicações 

fi nanceiras  da Google brasileira  (...).  Depois disso, cumpriu-se a ordem judicial  de 

apresentação das informações requisitadas [anota-se referência a feito que correu 

na 2ª Vara Federal de Curitiba sob o n. 5048457-24.2013.404.7000⁄PR].

...

Depois, (...) há sólidos argumentos para se reconhecer a competência do juiz 

penal para a execução do crédito derivado da multa, sem prejuízo da aplicação, 

nessa atividade executiva, das normas do CPC sobre o tema. A multa periódica 

[isto é, astreinte] não tem caráter indenizatório (CPC⁄15,  art. 500...). Logo, 

a competência do juiz cível para a execução dos danos  resultantes do crime 

(CPC⁄15, art. 516, III...) não se estende necessariamente a tal hipótese. Na medida 

em que a execução do crédito advindo da multa processual desempenha papel 

relevante para a própria efi cácia coercitiva da medida, é razoável reconhecer-se 

que a competência executiva deve ser atribuída ao mesmo órgão que detém a 

competência para sua cominação, alteração e extinção: o juiz criminal.

...
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Do mesmo modo, se o bloqueio de aplicações fi nanceiras fosse adotado como 

medida coercitiva atípica, em si mesma e não como início de execução da multa, a 

competência também seria do juiz penal.

(TALAMINI, Eduardo, Medidas coercitivas e proporcionalidade: o caso WhatsApp 

(coleção Repercussões do novo CPC), coordenadores CABRAL, Antonio do Passo; 

PACELLI, Eugênio et CRUZ, Rogerio Schietti. Salvador,  Juspodivm, 2016, pp. 

380⁄381, 383⁄385, 391, 393⁄394, 396⁄397. Os grifos não são do original).

Toda essa argumentação, da maior solidez técnica, também me conduz a 

admitir a necessidade de providências coercitivas patrimoniais imediatas, além 

da simples cominação de multa, para alcançar a efi cácia que se pretende com a 

cominação desta, tema que passo a tratar no item a seguir.

4. Utilização de medidas constritivas sobre o patrimônio do agente (Bacen-

Jud ou inscrição do débito em dívida ativa)

Especifi camente sobre a possibilidade do bloqueio de valores por meio 

do Bacen-Jud ou aplicação de outra medida constritiva sobre o patrimônio do 

agente, penso ser relevante considerar dois momentos, ou seja, primeiramente, 

a determinação judicial de  cumprimento, sob pena de imposição de multa e, 

posteriormente, o bloqueio de bens e constrições patrimoniais.

No primeiro momento, por uma questão lógica, o contraditório é 

absolutamente descabido. De início, não se pode presumir que a pessoa jurídica 

intimada, necessariamente,  descumprirá a determinação judicial. Por isso, a 

priori, não existem interesses confl itantes. Não  há partes contrárias. Assim 

sendo, não há sentido e nem lógica em exigir contraditório nessa fase ou falar 

em um procedimento específi co.

Por outro lado, quando do bloqueio de bens e a realização de 

constrições patrimoniais, o magistrado age em razão do atraso do terceiro que, 

devendo contribuir com a Justiça, não o faz. Nesse segundo momento, é possível 

cogitar-se em contraditório, pois, supondo-se que o particular se opõe à ordem 

do juiz, haveria duas posições antagônicas a autorizá-lo. Contudo, a urgência no 

cumprimento da medida judicial determinada, inerente à própria determinação 

de quebra de sigilo e ainda agravada pela mora do indivíduo ou pessoa jurídica 

recalcitrante, demonstra que o contraditório prévio é de todo desaconselhável.

Não obstante, nada impede seja a ampla defesa e o contraditório postergado 

e aplicado no segundo momento, caso necessário.
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Explico. Até para justifi car por que, neste singular aspecto, afasto-me 

das lições  de Talamini (em trecho que não citei, mas que ? por honestidade 

intelectual ? refi ro, em que ele prevê contraditório até mesmo prévio à decretação 

da medida), tão largamente invocadas antes.

Não vejo, como já disse, lógica nem necessidade do contraditório e de 

um procedimento específi co desde o início. Uma vez intimada a pessoa jurídica 

para o cumprimento da ordem judicial, o que se espera é a sua concretização.

Desse modo, num primeiro momento, repito, não há interesses 

confl itantes, muito  menos parte contrária. No entanto, caracterizada a mora 

no seu cumprimento, o magistrado, a meu ver, não pode fi car à mercê de um 

procedimento próprio à espera da realização da ordem,  que pode não ser 

cumprida. Penso que, em razão da natureza das astreintes e do poder geral 

de cautela do magistrado, este deve ter uma maneira para estimular o terceiro 

ao cumprimento da ordem judicial, sobretudo pela relevância para o deslinde de 

condutas criminosas.

Fica-se, então, na ponderação entre esses valores: de um lado, o interesse 

da  coletividade, que pode ser colocado a perder pelo descumprimento ou 

mora; do outro, o patrimônio eventualmente constrito, que, inclusive, pode ser 

posteriormente liberado.

Como bem asseverado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

no  julgamento do RMS 55.109⁄PR, “Ao determinar o bloqueio dos valores o 

juiz não age como o titular da execução fi scal, dando início a ela, mas apenas 

dá efetividade à medida coercitiva  anteriormente imposta e não cumprida, 

tomando providência de natureza cautelar. E isso se justifi ca  na medida em 

que a mera imposição da multa, seu valor e decurso do tempo parecem não ter 

afetado a disposição da empresa recorrente em cumprir a ordem judicial”.

Registro ainda o entendimento acolhido no julgamento do AgRg no 

RMS  53.414⁄RS, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, no sentido de 

que “A cobrança  no próprio processo em que a multa foi fi xada não induz à 

imparcialidade do magistrado, sendo,  também, desnecessária a propositura da 

execução fi scal para a cobrança desta penalidade”.

Por fi m, vale apontar os seguintes precedentes desta Corte no sentido 

da viabilidade da utilização do bloqueio via Bacen-Jud:

“Agravo regimental no recurso ordinário em mandado  de segurança. Multa 

sancionatória decorrente do  descumprimento de ordem dada a terceiro em 
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processo  penal. Respeito ao contraditório e à ampla defesa  assegurados ao 

recorrente. Aplicação do art. 77 do  Código de Processo Civil - CPC. Inovação 

recursal.  Execução de astreintes antes da prolação da  sentença. Possibilidade. 

A sentença a ser proferida não  vai interferir na situação jurídica do ora 

recorrente.  Imparcialidade do magistrado. Cobrança no próprio  processo em 

que a multa foi fi xada. Possibilidade.  Execução fi scal. Desnecessidade da sua 

propositura.  Bloqueio de valores via Bacenjud por descumprimento  de decisão 

judicial. Viabilidade. Tese de  desproporcionalidade da multa. Supressão 

de instância. Agravo regimental desprovido.

1. Restou assegurado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, haja vista 

que o mesmo pode se defender antes da aplicação da multa no processo criminal 

em que houve a determinação do fornecimento das  mensagens trocadas por 

meio do aplicativo Whatsapp.

2. A assertiva de que deveria ser aplicável o art. 77 do Código de Processo Civil 

na fi xação da multa, não foi desenvolvida nas razões do recurso em mandado de 

segurança, não podendo destarte ser apreciada agora no julgamento do agravo 

regimental, em virtude da impossibilidade de inovação recursal.

3. Não há como se aplicar o entendimento judicial que impede a execução de 

astreintes antes da prolação da sentença pelo próprio magistrado que a  fi xou, 

pois, como visto, cuida a hipótese da obrigação de terceiros prestar informações 

ao juízo criminal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento da decisão 

e, deste modo, a sentença a ser proferida não vai interferir na situação jurídica do 

ora recorrente.

4. A cobrança no próprio processo em que a multa foi fixada não  induz à 

imparcialidade do magistrado, sendo, também, desnecessária  a propositura da 

execução fi scal para a cobrança desta penalidade.

5. É possível o uso do instrumento de bloqueio de numerário via Bacen-Jud, o qual 

é autorizado para uso por todo o Poder Judiciário, inclusive pelos juízes criminais.

6.  Na esteira do consignado no parecer ministerial,  a  tese 

de  desproporcionalidade do valor da multa diária não foi enfrentada pela 

Corte  Regional, não podendo ser, portanto, conhecida diretamente por essa 

Corte Superior, sob pena de supressão de instância (fl . 556).

7. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RMS 53.414⁄RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado 

em 07⁄02⁄2019, DJe 14⁄02⁄2019. Grifou-se).

“Recurso ordinário em mandado de segurança.  Inquérito policial. Quebra 

de sigilo telemático.  Cumprimento incompleto de ordem judicial. Aplicação  de 

multa diária à empresa responsável pelo  fornecimento de dados (Facebook). 

Possibilidade. Valor das astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade.
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1. Situação em que a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. impugna decisão 

judicial que, em sede de inquérito, autorizou a  interceptação do fl uxo de dados 

telemáticos de contas Facebook de investigados, sob pena de multa diária de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido, pois fica claro 

o cumprimento incompleto da decisão judicial que determinara o fornecimento 

de dados de contas perfi s no Facebook de investigados, já que não foram trazidas 

todas as conversas realizadas no período de 13⁄10⁄2015 a 13⁄11⁄2015, tampouco as 

senhas de acesso, o conteúdo completo da caixa de mensagens, o conteúdo da 

linha do tempo (timeline) e grupos de que participam, além das fotos carregadas 

no perfi l com respectivos metadados.

3. A mera alegação de que o braço da empresa situado no Brasil 

se dedica  apenas à prestação de serviços relacionados à locação de 

espaços publicitários, veiculação de publicidade e suporte de vendas não exime 

a organização de prestar as informações solicitadas, tanto mais quando se sabe 

que não raras vezes multinacionais dedicadas à exploração de serviços prestados 

via internet se valem da escolha do local de sua sede e⁄ou da  central de suas 

operações com o objetivo específi co de burlar carga tributária e ordens judiciais 

tendentes a regular o conteúdo das matérias por  elas veiculadas ou o sigilo de 

informações de seus usuários.

4. Por estar instituída e em atuação no País, a pessoa jurídica 

multinacional  submete-se, necessariamente, às leis brasileiras, motivo 

pelo qual se afigura  desnecessária a cooperação internacional para a 

obtenção dos dados  requisitados pelo juízo. 5. As Turmas que compõem a 3ª 

Seção desta Corte  têm entendido que “a imposição de astreintes à empresa 

responsável pelo  cumprimento de decisão de quebra de sigilo, determinada 

em inquérito,  estabelece entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de 

direito  processual civil”, cujas normas são aplicáveis subsidiariamente 

no Processo  Penal, por força do disposto no art. 3º do CPP. Nesse sentido, “a 

solução  do impasse gerado pela renitência da empresa controladora passa 

pela  imposição de medida coercitiva pecuniária pelo atraso no cumprimento 

da ordem judicial, a teor dos arts. 461, § 5.º, 461-A, do Código de Processo Civil, 

c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal” (RMS 44.892⁄SP, Rel.  Ministro Ribeiro 

Dantas, Quinta Turma, julgado em 05⁄04⁄2016, DJe 15⁄04⁄2016).

6. A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores de decisão 

judicial encontra amparo também na teoria dos poderes implícitos,  segundo a 

qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e  atribuições de 

um órgão estatal, desde que observados os princípios da  proporcionalidade e 

razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários 

para poder exercer essas competências.

Nessa toada, incumbe ao magistrado autorizar a quebra de sigilo de 

dados  telemáticos, pode ele se valer dos meios necessários e adequados 
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para fazer  cumprir sua decisão, tanto mais quando a medida coercitiva 

imposta (astreintes) está prevista em lei.

7. Muito embora no Direito Civil a exigibilidade da multa diária 

por  descumprimento de decisão judicial esteja condicionada ao 

reconhecimento  da existência do direito material vindicado na demanda (REsp 

n.º  1.006.473⁄PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p⁄ Acórdão  Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08⁄05⁄2012, DJe 19⁄06⁄2012), sob pena de 

enriquecimento sem causa do autor (destinatário  do valor da multa), o mesmo 

raciocínio não se aplica ao Direito Penal, em  que o destinatário do valor das 

astreintes é o Estado, titular da pretensão punitiva, e em que não existe motivo 

para condicionar-se a exigibilidade da multa à condenação do réu.

8. Ao determinar o bloqueio dos valores o juiz não age como o titular 

da  execução fiscal, dando início a ela, mas apenas dá efetividade à 

medida coercitiva anteriormente imposta e não cumprida, tomando providência 

de  natureza cautelar. E isso se justifi ca na medida em que a mera imposição 

da multa, seu valor e decurso do tempo parecem não ter afetado a disposição da 

empresa recorrente em cumprir a ordem judicial.

De se lembrar que o art. 139, IV, do CPC⁄2015, autoriza o juiz a “determinar todas 

as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou  sub-rogatórias necessárias 

para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham 

por objeto prestação pecuniária”.

9. A renitência da empresa em cumprir a determinação judicial por mais de um 

ano justifi ca a incidência da multa coercitiva prevista no art. 461, § 5º, do CPC no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que não se revela excessivo, diante do 

elevado poder econômico da empresa, até porque valor idêntico foi adotado pelo 

STJ na QO-Inq n. 784⁄DF e no RMS 44.892⁄SP.

10. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.”

(RMS 55.109⁄PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,  Quinta Turma, 

julgado em 07⁄11⁄2017, DJe 17⁄11⁄2017. Grifou-se).

Ressalto que o mesmo entendimento pode ser aplicado na hipótese da 

inscrição do débito na dívida ativa.

O art. 39 e seus §§ 1º e 2º, da Lei 4.320⁄1964, dispõem sobre a dívida ativa 

nos seguintes termos:

“Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, 

serão escriturados como receita do exercício em que forem  arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para 

pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em 
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registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título.

§ 2º Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa 

natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, 

tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,  contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, 

foros, laudêmios, alugueis ou taxas de  ocupação, custas processuais, preços de 

serviços prestados por  estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances  dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim 

os créditos  decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação 

de  hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de 

outras obrigações legais.”

(Grifou-se).

Colhe-se dos arts. 204 e seu parágrafo único, do CTN, e 3º, parágrafo 

único, da Lei 6.830⁄1980, in verbis:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e 

tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é  relativa e pode ser 

ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro  a que 

aproveite. ”

(Grifou-se).

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez.

Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser 

ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a  quem 

aproveite.”

Assim, gozando de presunção de certeza e liquidez, nada impede que 

ocorra a inscrição, ainda que o valor possa ser discutido posteriormente.

Desse modo, como ressaltado anteriormente, eventual violação ao princípio 

da proporcionalidade na aplicação da multa pode ser impugnada em momento 

adequado e posterior.

Destaque-se ainda que a utilização do Bacen-Jud é medida mais gravosa 

do que a  inscrição direta do débito em dívida ativa, de modo que não vejo 

impossibilidade também na sua aplicação.
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Enfatizo, portanto, o que já salientei anteriormente sobre a aplicação 

de multa a  terceiros: é importante ressaltar não haver um procedimento legal 

específi co para tanto, nem tampouco previsão de instauração do contraditório. 

Como visto, por derivar do poder geral de cautela, cabe ao magistrado, diante 

do caso concreto, avaliar qual a melhor medida coativa ao  cumprimento da 

determinação judicial, não havendo impedimento ao emprego do sistema Bacen-

Jud. Devem-se examinar, portanto, supostas violações ao devido processo legal 

ou ao princípio da proporcionalidade, caso a caso.

5. Análise do caso concreto

Inicialmente, anoto que acompanho o relator na quase totalidade do seu 

como sempre magnífi co voto, mas divirjo quanto à possibilidade de utilização de 

bloqueio via Bacen-Jud ou, no caso, sobre a viabilidade da inscrição do débito na 

dívida ativa.

Assim sendo, não obstante as razões apontadas pelo recorrente, quanto 

à imposição de multa diária a terceiro, nos termos da fundamentação supra, não 

vejo como prosperar essa alegação.

Quanto ao alegado cumprimento da ordem judicial, inviável o afastamento 

da multa imposta, conforme bem asseverou o Tribunal a quo:

“Assim, ao que se vê desse cenário, a vinda das informações 

requisitadas  ocorreu mais de 06 (seis) meses após a quebra judicial do sigilo e 

expedição  do primeiro ofi cio à agravante, o que contribuiu para a paralisação 

de investigação, considerando, ademais, que a empresa manteve-se silente nesse 

ínterim, o que sugere a ausência de seu intuito em colaborar com as investigações, 

não se mostrando hábeis as justificativas apresentadas para  arredar a sua 

responsabilidade no cumprimento da determinação.

Alfi m, observo que o prazo concedido para o cumprimento integral da ordem 

esgotou-se em 24-8-2012(sexta-feira), incidindo a multa diária a partir do primeiro 

dia útil subsequente, qual seja, 27-8-2012  (segunda-feira), de sorte que, tendo 

sido efetivamente disponibilizadas as informações à autoridade policial em 04-9-

2012 (terça-feira), a penalidade alcança a cifra de R$450.000,00 (R$50.000,00⁄dia x 

nove dias), não havendo se falar em atraso de cinco dias úteis, como pretende a 

defesa.”

Vale ressaltar ainda que, quanto ao critério de fi xação da multa, a limitação 

do valor da multa aos patamares previstos pelo art. 77, §5º, do CPC, ou seja, 

em quantum máximo  equivalente a até 10 salários mínimos, deve-se frisar 
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que o caso não trata de aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da 

justiça, mas sim de fi xação de multa que alavanque a pessoa  física ou jurídica 

requerida a sair da inércia e passar a cumprir a ordem judicial. Ou seja, é 

um  mecanismo jurídico por meio do qual se busca que o próprio particular, 

ainda que não  espontaneamente, cumpra a vontade do ordenamento jurídico 

ou da ordem judicial. Assim, inviável aplicar-se, na hipótese, o art. 77, § 5º, do 

CPC (confi ra-se, a propósito, os itens 2 e 3 deste voto).

Ainda sobre eventual desproporcionalidade da multa, o exame 

da proporcionalidade dela é medida de contenção e controle legítimo conferido 

àquele que tem contra si a imposição de astreintes.

Vale inclusive o destaque no sentido de que “A decisão que arbitra 

astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção 

indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modifi cada a requerimento 

da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, 

para suprimi-la.” (AgInt no REsp 1846190⁄SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, julgado em 20⁄04⁄2020, DJe 27⁄04⁄2020).

Com efeito, passa-se a analisar o valor da multa aplicada.

Ressalte-se que o Tribunal de origem manteve a multa diária aplicada no 

valor de RS 50.000,00, nos seguintes termos:

“Alfi m, observo que o prazo concedido para o cumprimento integral da ordem 

esgotou-se em 24-8-2012(sexta-feira), incidindo a multa diária a partir do primeiro 

dia útil subsequente, qual seja, 27-8-2012  (segunda-feira), de sorte que, tendo 

sido efetivamente disponibilizadas as informações à autoridade policial em 04-9-

2012 (terça-feira), a penalidade alcança a cifra de R$450.000,00 (R$50.000,00⁄dia x 

nove dias), não havendo se falar em atraso de cinco dias úteis, como pretende a 

defesa.

Destarte, ao contrário do entendimento de Sua Excelência, concluo que 

a multa imposta não se revela desarrazoada tampouco desproporcional, quando 

examinada sob a ótica da tramitação processual desde os seus primórdios.”

Destaco que o valor fi xado pelas instâncias de origem está em consonância 

com o valor determinado por este Superior Tribunal em situação semelhante.

Veja-se:

“Processo penal e civil. Recurso em mandado de segurança. Quebra do sigilo 

telemático de investigado  em inquérito. Descumprimento de ordem judicial 

pela empresa. Aplicação de multa diária. Impossibilidade jurídica de cumprimento 
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da ordem não demonstrada.  Empresa com sede no Brasil. Obediência 

à legislação  brasileira. Lei n. 12.965⁄2014. Valor das astreintes.  Razoabilidade 

e proporcionalidade. Redução do  período de incidência da multa. Não 

cabimento. Recurso não provido.

1. A Apple Computer Brasil Ltda impugna decisão judicial que  impôs pena de 

multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais),  posteriormente reduzido para 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo TRF4, pelo descumprimento parcial de 

decisão que, em sede de inquérito, autorizou “o afastamento do sigilo telemático 

de conta de e-mail de um dos  investigados, com os correspondentes desvios 

do fluxo das comunicações,  bem como informações dos registros de IP, dos 

dados cadastrais do  usuário e de outros e-mails que o usuário eventualmente 

possua junto ao provedor ou à sua conta vinculados, além de acesso a backup do 

histórico de mensagens do alvo investigado”.

2. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que a imposição 

de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão de quebra de 

sigilo, determinada em inquérito, estabelece entre ela e o juízo criminal  uma 

relação jurídica de direito processual civil. E, ainda que assim não fosse, as normas 

de direito processual civil teriam incidência ao caso concreto, por força do art. 3º 

do Código de Processo Penal.

3. “A legalidade da imposição de astreintes a terceiros descumpridores 

de  decisão judicial encontra amparo também na teoria dos poderes 

implícitos, segundo a qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências 

e  atribuições de um órgão estatal, desde que observados os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, ele está implicitamente autorizado a utilizar 

os meios necessários para poder exercer essas competências. Nessa  toada, 

incumbe ao magistrado autorizar a quebra de sigilo de dados telemáticos, pode 

ele se valer dos meios necessários e adequados para fazer cumprir sua decisão, 

tanto mais quando a medida coercitiva imposta (astreintes) está prevista em lei” 

(RMS 55.109⁄PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 07⁄11⁄2017, DJe 17⁄11⁄2017).

4. A Lei n. 12.965⁄2014, conhecida como Marco Civil da Internet, em seus arts. 

10, § 1º, e 12º, assegura aos usuários que a prestação de serviços de  internet 

deve seguir a legislação brasileira, garantindo que os dados  armazenados 

somente podem ser disponibilizados mediante cumprimento de decisão judicial. 

Estabelece, ainda, o seu art. 11, a soberania brasileira ao  submeter à nossa 

legislação todo ato de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, 

bem como dados pessoais ou comunicações, que  devem ser obedecidos pelas 

empresas prestados de serviços no Brasil.

5. Hipótese em que a recorrente não demonstrou “impossibilidade jurídica de 

cumprimento da ordem”, na medida em que a empresa possui sede em território 

nacional, bem como meios para atender a determinação judicial, sendo, portanto, 

aplicável ao caso a Lei n. 12.965⁄2014.
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6. O atraso injustifi cado da empresa ao cumprimento da determinação judicial, 

prejudicando o andamento do processo, justifi ca a incidência da multa coercitiva 

prevista no art. 461, § 5º, do CPC. O valor da penalidade - R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) - não se mostra excessivo, diante do elevadíssimo poder econômico da 

empresa, até porque valor idêntico foi  adotado pelo STJ no caso da QO-Inq n. 

784⁄DF.

7. Não há falar em redução do período de incidência da multa, porquanto “não foi 

implementada a interceptação telemática em tempo real, que restou prejudicada 

em face da defl agração da operação, e remanesceu sem cumprimento substancial 

parcela da determinação, que era a apresentação  de backup das mensagens 

recebidas e enviadas pelo endereço eletrônico  objeto da investigação, pelo 

período pretérito de um ano”.

8. Recurso em mandado de segurança não provido.”

(RMS 53.213⁄RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,  julgado em 

07⁄05⁄2019, DJe 13⁄05⁄2019. Grifou-se).

Quanto à possibilidade de utilização de outras medidas constritivas 

pelo magistrado (Bacen-Jud ou inscrição do débito em dívida ativa), no caso, 

nos termos da fundamentação supra (como no item 4 do voto), já demonstrei 

entender ser possível.

Com essas considerações, novamente pedindo venia ao eminente relator, 

voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto. 

VOTO-VOGAL 

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Senhor Presidente, conforme já salientado 

nestes autos, trata-se de recurso interposto por F S O do B LTDA, contra acórdão 

do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região que manteve a multa aplicada em 

primeiro grau, em razão de descumprimento de ordem judicial.

Em primeiro lugar, é de se ressaltar que a Corte Especial do Superior 

Tribunal de  Justiça, em julgamento de minha Relatoria, já decidiu ser 

desnecessária a cooperação jurídica  internacional para o fornecimento de 

informações requeridas quando a empresa estiver instituída no País e aqui exerça 

suas atividades, uma vez que, nesses casos, deve-se submeter às leis brasileiras 

(Questão de Ordem no Inq 784⁄DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, 

julgado em 17⁄04⁄2013, DJe 28⁄08⁄2013). Somado a isso, a possibilidade 

de solicitação de informações às empresas subsidiárias ou às fi liais sediadas em 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 32, (258): 531-740, Abril/Junho 2020 731

território nacional,  após a edição da Lei n. 12.965⁄2014, também decorre da 

dicção do Marco Civil da Internet.

Assim, não vejo motivo para alterar as conclusões a que cheguei 

naquele julgamento, no sentido de que o fato de eventuais dados requisitados por 

decisão judicial estarem virtualmente armazenados fora do território nacional, 

não os transformam em material de prova estrangeiro, a ensejar a necessidade da 

utilização de canais diplomáticos para transferência.

Também importante consignar que este Superior Tribunal, em caso no 

qual se aplicou multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor 

da Microsoft    Informática Ltda., já teve a oportunidade de consignar que “a 

imposição de  astreintes  à empresa responsável pelo cumprimento de decisão de quebra 

de sigilo, determinada em  inquérito,  estabelece entre ela e o juízo   criminal uma 

relação jurídica de direito processual civil” (RMS 44.892⁄SP, Rel. Ministro Ribeiro 

Dantas, Quinta Turma, julgado em  5⁄4⁄2016, DJe 15⁄4⁄2016; sem destaque no 

original).

Com a mesma conclusão:

“[...]. O juízo criminal, ao aplicar multa cominatória à empresa responsável pelo 

fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo determinada em inquérito 

policial, estabelece com ela uma relação jurídica  de natureza cível, seja porque 

o responsável pelo cumprimento da ordem  judicial não é parte no processo 

criminal, seja porque a aplicação de multa  por eventual descumprimento - ou 

retardo no adimplemento - tem amparo no  art. 475-J do Código de Processo 

Civil.  [...].”  (REsp 1.455.000⁄PR, Rel.  Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. 

p⁄ Acórdão Ministro  Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19⁄3⁄2015, 

DJe 09⁄04⁄2015.)

É oportuno acrescentar, pelo entendimento do julgado transcrito, que 

o  descumprimento de decisão judicial relativa a não colaboração com as 

investigações no âmbito de procedimento que visa apurar a prática de crimes 

não conduz à conclusão automática de que,  nessa hipótese, a relação jurídica 

estabelecida entre Estado e particular possui natureza criminal.

Existe, ainda,  razão mais forte  a permitir a aplicação de  astreintes  em 

desfavor  de pessoas físicas ou jurídicas que se recusam injustificadamente 

a cumprir ordens judiciais  proferidas no âmbito de investigações criminais, 

consubstanciada na disposição do art. 3.º do Código de Processo Penal, que deve 

ser interpretado à luz do princípio da proibição de proteção insufi ciente e da teoria 

dos poderes implícitos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

732

Explico.

Não há dúvidas, na doutrina e na jurisprudência, de que, no âmbito do 

Direito Penal, é vedado o emprego de analogia com vistas a piorar a situação do 

investigado ou acusado (analogia in malam parte).

Tal vedação, entretanto, tem como pressuposto a posição de vulnerabilidade 

típica  daquele que se sujeita, especifi camente, à investigação ou à acusação 

pela prática de um crime.  Conforme bem salienta BUSATO, “a analogia 

é  proibida  como  instrumento de  incriminação  no Direito Penal  em consequência 

do princípio da legalidade” (BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte Geral. 

São Paulo: Atlas, 2013, p. 196). Nesses casos, com o propósito de  limitar o 

Poder Estatal, os princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal 

prejudicial  impedem que ao julgador seja conferida a faculdade de criar, 

via processo interpretativo de  autointegração, uma norma penal até então 

inexistente.

Contudo, a hipótese narrada nos autos é inteiramente diversa. Não se trata 

de descumprimento de ordem judicial por parte de investigado ou acusado, e 

sim por parte de terceiro, pessoa natural ou jurídica que, chamado a colaborar 

dentro de investigação criminal com o fornecimento de dados que só ele possuía 

ou tinha acesso, omite-se ou resiste às ordens judiciais.

A proteção constitucional destinada a investigados e réus em processo penal 

não se estende a pessoas naturais ou jurídicas que não são objeto da investigação 

criminal e que desobedecem decisões judiciais proferidas no interesse público, 

mormente, repito, quando visam persecução de crimes.

Entendo que, quando se trata de recalcitrância de terceiros – os quais, 

assim que requisitados, têm obrigação jurídica de colaborar com investigações 

criminais –, debates acerca  da imposição de  astreintes  no processo penal não 

estão vinculados à eventual proibição de analogia  in malam parte, e sim a um 

juízo de valor acerca da efi cácia da persecução penal e da proibição constitucional 

de proteção insufi ciente.

Cuida-se, na verdade, da subordinação dos particulares à autoridade estatal, 

da  obrigação jurídica de fornecimento de dados e provas imprescindíveis à 

identifi cação e punição de agentes criminosos, e da efi cácia das investigações e 

da persecução penal. Neste último âmbito, a sistemática jurídico-constitucional 

não só permite, como exige o suprimento de lacuna  presente no processo 

penal, mediante aplicação de multa patrimonial prevista apenas no Código de 

Processo Civil.
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Entendimento diverso conduziria a situações em que a escolha sobre a 

viabilidade, oportunidade ou conveniência de colaborar com a Justiça poderia 

recair exclusivamente sobre o  particular, sem que o Estado estivesse munido, 

no gravíssimo âmbito da persecução criminal, de meios processuais de execução 

forçada de decisões judiciais disponíveis a qualquer Juízo cível,  ou seja, em 

contextos de violações menos acentuadas a bens jurídicos.

Em outras  pa lavras , in te rpre tação  contrár ia  re su l ta r ia 

em  incoerência  não  admitida pelo ordenamento pátrio,  v.g.  o Juízo Criminal 

estaria impedido de aplicar astreintes para garantir a autoridade de decisão judicial 

que obrigasse eventual empresa a fornecer dados relativos, inclusive, a crimes de 

pedofi lia (como no caso concreto), mas o Juízo Cível estaria autorizado a aplicar 

as mencionadas astreintes para forçar eventual Executado a derrubar um muro 

indevidamente construído em parte do terreno pertencente ao vizinho.

Não bastasse, segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

imposição  analógica de penalidade de natureza patrimonial está abrangida 

pelos poderes implícitos do Juízo Criminal.

Os poderes implícitos são entendidos como decorrência lógica da 

atribuição  constitucional de competências jurisdicionais, no sentido de que, 

se ao magistrado é conferida a prerrogativa de resolver confl itos, a ele devem 

ser facultados, igualmente, os  meios necessários  destinados a garantir a efetiva 

autoridade de suas decisões.

Confi ra-se:

“O embaraço ao exercício da jurisdição, inspirado no  contempt of  court  do 

direito norte-americano, embora descrito no Código de Processo  Civil, pode, 

também, ocorrer no Processo Penal, admitindo-se, assim, a  imposição de multa 

por descumprimento de ordem judicial, também na seara penal, tanto em virtude 

da permissão de aplicação analógica admitida no art. 3º do Código de Processo 

Penal, quanto em razão da teoria dos poderes  implícitos, segundo a qual, uma 

vez estabelecidas expressamente as  competências e atribuições de um órgão 

estatal, ele está implicitamente  autorizado a utilizar os meios necessários para 

poder exercer essas competências.” (RMS 45.525⁄RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19⁄06⁄2018, DJe 29⁄06⁄2018.)

Em razão de todos esses fundamentos, deve ser preservada a viabilidade 

de imposição de astreintes no âmbito do processo penal.

Não há falar, outrossim, em ofensa ao princípio do contraditório, uma vez 

que a empresa é intimada da decisão e da possibilidade de aplicação da multa e, 
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em caso de descumprimento da ordem judicial, intimada do eventual bloqueio 

de patrimônio para garantir o  pagamento da penalidade. De igual maneira, 

é comunicada da inscrição do débito em dívida ativa,  podendo exercer o 

contraditório por meio de embargos do devedor. Vale ainda ressaltar que não há 

espaço para que a empresa “conteste” a necessidade, utilidade ou adequação da 

medida, juízo de valor que cabe ao juiz da causa e, em caso de discordância, das 

partes diretamente relacionadas às medidas impostas.

Da mesma forma, entendo ser cabível a execução das  astreintes  no 

juízo  criminal, antes da execução da sentença. Isso porque, conforme acima 

registrado, a multa aplicada decorre de descumprimento de decisão por parte de 

terceiros, de maneira que a sentença a ser proferida não interferirá na situação 

jurídica deste terceiro. O destinatário do valor das astreintes é o Estado, titular 

da pretensão punitiva, sendo desnecessário condicionar a exigibilidade da multa 

à eventual condenação do réu.

Nesse contexto, sendo permitido ao magistrado prolator da decisão a 

execução da penalidade, também lhe é autorizado utilizar-se dos meios jurídicos 

para tanto, havendo, portanto, a possibilidade de utilização do sistema BacenJud 

para bloqueio dos valores devidos, instrumento  esse que é disponibilizado 

para uso de todo o Poder Judiciário, sem restrição ao juízo criminal.  Cabe 

lembrar que art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza 

o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

A propósito, esse é o entendimento adotado por esta Corte:

“Agravo regimental no recurso ordinário em  mandado de segurança. Multa 

sancionatória decorrente  do descumprimento de ordem dada a terceiro em 

processo  penal. Respeito ao contraditório e à ampla defesa  assegurados ao 

recorrente. Aplicação do art. 77 do Código  de Processo Civil - CPC. Inovação 

recursal. Execução de  astreintes antes da prolação da sentença. Possibilidade. 

A sentença a ser proferida não vai interferir na situação jurídica do ora recorrente. 

Imparcialidade do magistrado. Cobrança no próprio processo em que a multa foi 

fi xada. Possibilidade. Execução fi scal. Desnecessidade da sua propositura. Bloqueio 

de valores via Bacenjud por descumprimento de decisão judicial. Viabilidade. Tese 

de  desproporcionalidade da multa. Supressão de instância.  Agravo regimental 

desprovido.

1. Restou assegurado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, haja vista 

que o mesmo pode se defender antes da aplicação da multa no processo criminal 
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em que houve a determinação do fornecimento  das mensagens trocadas por 

meio do aplicativo Whatsapp.

2. A assertiva de que deveria ser aplicável o art. 77 do Código de Processo Civil 

na fi xação da multa, não foi desenvolvida nas razões do recurso em mandado de 

segurança, não podendo destarte ser apreciada agora no julgamento do agravo 

regimental, em virtude da impossibilidade de inovação recursal.

3. Não há como se aplicar o entendimento judicial que impede a  execução de 

astreintes antes da prolação da sentença pelo próprio magistrado que a fi xou, pois, 

como visto, cuida a hipótese da obrigação de  terceiros prestar informações ao 

juízo criminal, sob pena de aplicação de  multa por descumprimento da decisão e, 

deste modo, a sentença a ser proferida não vai interferir na situação jurídica do ora 

recorrente.

4. A cobrança no próprio processo em que a multa foi fi xada não  induz à 

imparcialidade do magistrado, sendo, também, desnecessária a  propositura da 

execução fi scal para a cobrança desta penalidade.

5. É possível o uso do instrumento de bloqueio de numerário via Bacen-Jud, o qual 

é autorizado para uso por todo o Poder Judiciário, inclusive pelos juízes criminais.

6.  Na esteira do consignado no parecer ministerial,  a  tese 

de desproporcionalidade do valor da multa diária não foi enfrentada pela Corte 

Regional, não podendo ser, portanto, conhecida diretamente por essa  Corte 

Superior, sob pena de supressão de instância (fl . 556).

7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS 53.414⁄RS, Rel. Ministro Joel 

Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07⁄02⁄2019, DJe 14⁄02⁄2019; sem grifos no 

original.)

 “Agravo regimental no recurso em mandado de segurança. Descumprimento 

de ordem judicial. Fixação de  multa diária. Possibilidade. Incompetência e 

incapacidade  técnica de atendimento. Questões não comprovadas de  plano. 

Afronta  à sumula n. 410 do STJ. Entendimento  consolidado em julgamento de 

recurso repetitivo. Violação ao princípio da imparcialidade. Bloqueio de valores. 

Exigência de criação de recurso de  descriptografia. Supressão de instância. 

Inviabilidade de  exame por esta Corte. Multa diária por descumprimento 

de ordem judicial. Imposição legal. Recurso a que se negou provimento. Agravo 

regimental desprovido.

I - Como é sabido, o mandado de segurança somente terá cabimento para a 

proteção de direito líquido e certo, compreendendo-se tal expressão, em sentido 

processual, como ‘direito comprovável documentalmente, sem  necessidade de 

instrução dilatória.’ (GRINOVER, Ada Pelegrini, 7ª ed. pág. 310).

II - No caso, o agravante não comprovou documentalmente, sem necessidade 

de dilação probatória, a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.
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III - ‘Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,  o 

prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade 

da  via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de 

incidir em  indevida supressão de instância e violação da competência 

constitucionalmente defi nida para esta Corte’ (RHC 81.284⁄DF, Quinta Turma, Rel. 

Min. Ribeiro Dantas, DJe 30⁄8⁄2017).

IV - As questões relativas a suposta afronta à sumula n. 410 do STJ  ou a 

entendimento consolidado em julgamento de recurso repetitivo,  violação ao 

princípio da imparcialidade, bloqueio de valores e exigência de criação de recurso 

de descriptografi a não foram analisadas na decisão vergastada, o que impede o 

exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

V - Segundo se afere do v. acórdão vergastado, o recorrente não  atendeu o 

comando judicial que determinou a ‘interceptação, monitoramento e desvio de 

mensagens decorrentes do uso do aplicativo WhatsApp e da rede social Facebook, 

em tempo real, incluindo o envio de arquivos anexados, áudios e imagens’, o que 

determina seja aplicada multa diária, de natureza sancionatória⁄coercitiva.

VII  (sic)  - A respeito da matéria, a Quinta e a Sexta Turma desta  Corte 

sedimentaram que  ‘a imposição de astreintes à empresa responsável  pelo 

cumprimento de decisão de quebra de sigilo, determinada em inquérito, estabelece 

entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de  direito processual civil’, cujas 

normas são aplicáveis subsidiariamente no  Processo Penal, por força do 

disposto no art. 3º do CPP.

VIII - Desta forma,  ‘a solução do impasse gerado pela renitência  da empresa 

controladora passa pela imposição de medida coercitiva  pecuniária pelo atraso 

no cumprimento da ordem judicial, a teor dos arts.  461, § 5.º, 461-A, do Código de 

Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de  Processo Penal’  (RMS 44.892⁄SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15⁄04⁄2016).

IX - O art. 139, IV, do CPC⁄2015 autoriza o Juiz a  ‘determinar todas  as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias  para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária’.

Agravo regimental desprovido.”  (AgRg no RMS 54.105⁄RS, Rel.  Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 24⁄04⁄2018, DJe 09⁄05⁄2018.)

Também é possível a inscrição do débito em dívida ativa, sem necessidade 

de prévio procedimento administrativo, medida esta inclusive menos gravosa do 

que a utilização do Bacen-Jud.

Com efeito, o art. 39, § 2.º, da Lei n. 4.320⁄1964, inclui a possibilidade 

de inscrição, como Dívida Ativa Não Tributária, de créditos da Fazenda Pública 

provenientes de  “multa de qualquer origem ou natureza”. As  astreintes  têm a 
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natureza jurídica de multa. E, quando aplicadas em processo criminal, a titular 

dos valores devidos em razão do descumprimento da ordem judicial é a Fazenda 

Pública, federal ou estadual, a depender do caso concreto.

Além disso, há a possibilidade de instauração de contraditório para 

discussão dos  valores, uma vez que, ajuizada a execução fi scal, é facultado ao 

devedor a oposição de embargos  do devedor, previstos no art. 16 da Lei n. 

6.830⁄1980, os quais possuem natureza de ação de conhecimento, permitindo ao 

Embargante ampla produção probatória.

A propósito:

  “Processual civil e tributário. Execução fiscal.  Embargos à execução. 

Parcelamento. Suspensão. Art. 793 do  CPC. Princípio da economia processual. 

Afastamento.

1. O art. 793 do CPC inibe o juiz de praticar quaisquer atos processuais quando 

suspensa a execução – excetuando-se apenas os de urgência –, mas não impede 

o processamento de embargos à execução, que  se constituem como típica ação de 

conhecimento, de natureza autônoma.

[...]

8. Recurso especial não provido.” (REsp 1234480⁄SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 09⁄08⁄2011, DJe 30⁄08⁄2011; sem grifos no original.)

Por fim, não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, diante da 

adequação do meio elegido (aplicação de astreinte) para o alcance do fi m visado 

(efi cácia da investigação criminal), inclusive, diante do elevado poder econômico 

da empresa.

Dessa forma, tendo havido atraso da empresa no cumprimento da decisão 

judicial exarada pelo juízo criminal, e não verifi cada a desproporcionalidade do 

valor fi xado a título de astreintes, a multa se mostra devida, cabendo, ainda, ao 

juízo criminal a eventual execução dos valores ou a determinação de inscrição 

em dívida ativa, podendo, para tanto, se valer dos meios necessários e adequados 

disponíveis.

Assim, peço vênia para acompanhar, em parte, o voto do Ministro Relator, 

tão somente no que diz respeito à possibilidade de aplicação das astreintes pelo 

juízo criminal visando a compelir terceiro ao cumprimento da ordem judicial. 

Entendo, com a devida escusa dos que têm compreensão diversa, ser igualmente  

possível a execução da multa pelo mesmo juízo criminal,  inclusive, mediante 

bloqueio de valores via BacenJud e inscrição do débito em dívida ativa.
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Ante o exposto, mais uma vez pedindo vênias ao Eminente Relator, 

acompanho a divergência inaugurada pelo Exmo. Sr. Ministro Ribeiro Dantas 

para negar provimento ao recurso.

É o voto. 

VOTO 

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Quanto à questão da possibilidade 

da imposição de multa em razão de descumprimento por parte de terceiro de 

determinação judicial expedida em processo penal, em que pese as substanciosas 

razões expostas, em especial, pelos Ministros Rogerio Schietti e Marcelo Navarro, 

acompanho o Ministro Nefi  Cordeiro em seus votos externados por ocasião 

do julgamento do REsp n. 1.853.580⁄SC e dos RMS ns. 54.335⁄RS, 54.654⁄RS, 

60.174⁄RO e 62.452⁄PR, destacando, do seu voto proferido no recurso especial 

citado, o seguinte trecho:

Usa-se, por analogia, o art. 3º do CPP, mas o fundamento da medida tem caráter 

cominatório, estando atrelado ao atraso ou descumprimento de ordem judicial, 

tratando-se, portanto, de astreintes, ou seja, multa pecuniária coercitiva típica do 

âmbito do direito processual civil. Trata-se de multa, pois, penalidade de natureza 

patrimonial, somente podendo ser imposta na seara  penal mediante prévia 

cominação legal, não cabendo o uso da analogia in malam partem.

Assim, não é possível, a pretexto de cumprimento de ordem judicial, 

aplicar  punição por analogia, sob pena de infligir em um procedimento 

criminal astreintes do Código de Processo Civil.

Desse modo, a imposição de sanção processual por descumprimento 

de  decisão judicial, pelo acórdão recorrido, constitui flagrante ilegalidade, 

haja vista a ausência de previsão expressa no Código de Processo Penal.

É de se aplicar à hipótese, portanto, o mesmo entendimento desta Corte 

a  respeito da multa por litigância de má-fé, que igualmente configura 

sanção  processual, ou seja, possui natureza de pena, somente podendo ser 

imposta  na seara penal mediante prévia cominação legal, pois vedado em 

nosso ordenamento o uso da analogia in mala partem. “

Superada essa questão, peço vênia, também, para divergir dos que 

me antecederam quanto aos limites, ou ausência deles, para o valor da multa a 

ser fi xada. E, aqui, vou aderir ao posicionamento inicial do Ministro Rogerio 

Schietti, exarado  quando do julgamento do RMS n. 54.444⁄RJ, em que se 
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manifestou no sentido de que ele teria como limites o disposto no art. 77, § 5º, 

do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal.

Entendo, até porque estamos admitindo a aplicação de uma multa 

não  prevista no processo penal e, como já antevejo, cujo valor pode ser 

bloqueado  sem  qualquer contraditório  junto à conta do, em tese, descumpridor 

de ordem judicial, que não é possível deixar a critério do juiz a sua fi xação sem 

qualquer tipo de limite, a seu livre critério.

Não há parâmetros objetivos na ação em que a multa é imposta (ação 

penal,  cujo valor é inestimável) e não me parece suficiente simplesmente 

afirmar que a multa  deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. A sua execução, ou pelo menos, o início de sua execução, com 

o bloqueio dos valores correspondentes  na conta corrente da parte envolvida, 

pode causar-lhe danos irreparáveis. Não podemos tomar como referência aqui a 

capacidade das empresas envolvidas nos processos em análise, considerando que 

estamos admitindo a aplicação dessa multa a qualquer terceiro, pessoa física ou 

jurídica, de pequeno, médio ou grande porte, que, eventualmente, na condição 

de terceiro, descumpra ordem judicial proferida em  processo penal. Amanhã 

podemos nos deparar com uma multa abusiva imposta a uma pessoa jurídica 

de pequeno ou médio porte, cuja execução imediata simplesmente  inviabilize 

o seu funcionamento, o seu dia a dia, impedindo-a, inclusive, de cumprir 

seus compromissos ordinários, como pagamentos de contas de luz, água, telefone 

e salários.

Nesse contexto, acho mais do que razoável que a multa tenha 

como limitador os valores indicados no art. 77, § 5º, do CPC⁄2015.

E, quanto à terceira questão posta em debate – forma de execução da 

multa –, vou aderir, aqui, integralmente, às razões do Ministro Rogerio Schietti, 

por ele expostas:

Assim, se a própria condenação por crime não permite a sumária 

invasão  patrimonial com a fi nalidade de satisfazer uma obrigação imposta por 

decisão com trânsito em julgado, admitir a execução imediata das astreintes, por 

mais que se proceda com algum objetivo de interesse público, vai de encontro 

à lógica do sistema.

Frise-se, por oportuno, que, mesmo considerada como medida assecuratória 

atípica, não encontro justificativa para a expropriação patrimonial  imediata, 

notadamente por se tratar de instrumento de natureza processual  civil e, 

portanto, sujeito às regras procedimentais distintas daquelas que se aplicam às 

medidas cautelares ou assecuratórias típicas do processo penal.
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Uma coisa é a fi xação da quantia para coagir a parte; outra é a cobrança desse 

valor, cujo procedimento deve observar o devido processo legal.

Além disso, reputo equivocada a permissão de que se execute o 

montante  estipulado perante o juízo criminal, haja vista tratar-se de 

instituto  eminentemente processual civil. No particular, por oportuno, destaco 

o seguinte aresto:

(....)

Faço lembrar de hipótese com semelhante raciocínio, a actio civilis ex delicio, 

que deve ser ajuizada pelo ofendido na esfera cível, a objetivar indenização por 

dano causado pela infração penal, quando existente.

Logo, as astreintes não podem ser objeto de execução pelo próprio 

juízo  criminal de tal sorte que a ele não é permitido determinar o bloqueio, 

via  Bancenjud, de ativos do recorrente. Deveras, tratando-se de medida 

que pode  ser executada provisoriamente, deve haver a observância dos 

procedimentos relativos à execução judicial.”

Assim, dou parcial provimento ao recurso para afastar a multa imposta 

ao recorrente, por entender que ela não tem previsão legal no processo penal e, 

superada essa questão, por entender que o seu valor deve se restringir aos limites 

previstos no § 5º do art. 77 do novo CPC, valor esse que não poderá ser inscrito 

em dívida ativa não tributária, nem mesmo bloqueado pelo sistema Bacenjud. 
 



Quinta Turma





AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.523.148 - PR (2019/0174658-5) 

Relator: Ministro Felix Fischer

Agravante: Joao Vaccari Neto 

Advogados: Luiz Flavio Borges D’Urso  - SP069991 

Umberto Luiz Borges D’Urso  - SP112969 

Ricardo Augusto de Moraes Forjaz  - SP182634 

Adriana Filizzola D’urso  - SP272000 

Luiz Flavio Filizzola D’Urso  - SP302600 

Ricardo Ribeiro Velloso  - SP182637 

Franklin Andrade Ribeiro de Souza  - SP350965 

Marcus Vinicius Lopes Cassawara  - SP391684 

Luiz Augusto Filizzola D’Urso  - SP369000 

Agravado: Ministério Público do Estado do Paraná 

EMENTA 

Execução penal. Remição da pena pelo estudo. Art. 126, § 

5º, da Lei 7.210/1984 - LEP. Recomendação n. 44/2013 do CNJ. 

Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. Indeferimento. 

Sentenciado portador de diploma de curso superior. Ausência de 

requisito legal. Impossibilidade de concessão da benesse. Agravo 

desprovido.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

de alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser 

mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Esta Corte Superior fi rmou orientação no sentido de que é 

“viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante 

de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei 

de Execução Penal.” (AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim, na esteira do que 

estabelece a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, é, em tese, possível 

a remição pelo estudo àqueles reeducandos que, no transcorrer do 
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cumprimento da pena privativa de liberdade, logrem aprovação no 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

III - Ressai da fundamentação do acórdão recorrido, contudo, 

que ao tempo do início do cumprimento da sanção intramuros o 

agravante já havia colado grau em curso de nível superior. Diante da 

premissa fática, portanto, não se encontram presentes os requisitos do 

art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais o qual, às expressas, exige 

que a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior ocorra 

durante o cumprimento da pena.

IV - Decerto que, sob essa perspectiva, não se está a inibir o 

aprimoramento profissional e intelectual do recluso bacharel ou 

docente. O que se espera, contudo, é que a interpretação da Lei guarde 

relação com sua fi nalidade, de forma a ensejar algum resultado prático, 

o que somente pode ser alcançado pela absorção de conteúdos que o 

preso ainda não detenha.

V - O ordenamento jurídico, ante o seu caráter sistêmico, deve ser 

interpretado como um todo. Nesse sentido, o art. 2º da Lei 9.394/1996, 

que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que: 

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por fi nalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualifi cação para o trabalho.” 

Agravo regimental desprovido. 

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

“Questão de Ordem” - A Quinta Turma, por unanimidade, ratifi ca o julgamento 

realizado na sessão de julgamento virtual anterior, nos termos do voto do 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 05 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe: 19.5.2020  
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de Agravo Regimental interposto 

por João Vaccari Neto contra decisão proferida pelo em. Desembargador 

Convocado, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, a qual, com fundamento na 

Súmula 568 deste Superior Tribunal de Justiça, conheceu e negou provimento 

ao Agravo em Recurso Especial manejado por sua defesa constituída (fl s. 2.645-

2.653).  

Ressai das alegações aventadas pelo agravante, a pretensão de que seja 

efetivado o juízo de retratação, insistindo nas mesmas teses já defendidas no 

recurso de direito estrito.

Para tanto, refuta a incidência do aludido verbete sumular, porquanto 

entende inexiste jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal 

de Justiça quanto ao tema posto em testilha.

Nas razões deste regimental reitera a conjuntura fático-processual que 

ensejou o desprovimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do 

Agravo em Execução n. 0000831-73.2018.8.16.0009, manejado contra a decisão 

de primeiro grau que indeferiu pedido de remição, pelo estudo, em decorrência 

da aprovação do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

do ano de 2016.

Destaca que “a questão da remição pela aprovação no ENEM para apenados 

que já possuem curso superior é controversa, tendo a defesa elencado diversos julgados 

que concederam tal benesse a apenados nas mesmas circunstâncias do requerente” (fl . 

2660).

Acrescenta que “[...] a Recomendação nº 44 do CNJ, autoriza a remição da 

pena para aquele que obtém a aprovação no ENEM, não fazendo qualquer ressalva, 

limitação ou impedimento para tanto” (fl . 2668) e, portanto, o fato do agravante já 

possuir diploma de curso superior antes mesmo do início do cumprimento da 

pena em nada infl ui na possibilidade de remir a sanção penal pela aprovação no 

referido exame que atesta os conhecimentos inerentes ao ensino médio.

Requer seja o Agravo Regimental conhecido e provido para, submetida a 

questão de fundo a julgamento pela eg. Quinta Turma deste Superior Tribunal 

de Justiça, reste provido o Recurso Especial.

Por manter a decisão ora agravada, trago o feito ao colegiado.

É o relatório.  
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VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer: O presente Agravo Regimental não merece 

provimento.

Nesta via recursal, sustenta o Agravante a não incidência da súmula 568 

deste eg. Superior Tribunal de Justiça à espécie, pois, segundo entende, persiste 

aceso o debate no Tribunais pátrios sobre a possibilidade de remição da pena, 

pelo estudo, àqueles que logrem aprovação no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), ainda que portadores de diploma de curso superior.

Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de 

alterar o entendimento fi rmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. 

decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no agravo 

regimental, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fl s. 2645-

2653. Ao contrário, os argumentos ali externados por esta Relatoria merecem 

ser ratifi cados pelo Colegiado, senão vejamos.

Colhe-se dos autos que o agravante pretende a remição de parte da pena 

privativa de liberdade que lhe foi imposta, em decorrência de sua aprovação no 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 2016.

A Lei de Execução Penal dispõe, em seu artigo 126, § 5º, que “o tempo 

a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de 

conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, 

desde que certifi cada pelo órgão competente do sistema de educação.”

Já a recomendação n. 44/2013 do CNJ, em seu art. 1º, inciso IV, orienta os 

Tribunais a: 

“[...] na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a 

atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar 

estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, 

logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a 

conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), a fi m de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do 

art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fi ns de 

cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta 

por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino 

[fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da 

Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos 
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fi nais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio 

ou educação profi ssional técnica de nível médio”.

Esta Corte Superior fi rmou orientação no sentido de que é “viável a 

concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação 

extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal.” (AgRg 

no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 

4/3/2016). Assim, estaria autorizada, em tese, a concessão da remição pelo 

estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ.

No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

 “Agravo  regimental. Habeas corpus Substitutivo a que se negou 

seguimento. Evidenciado constrangimento ilegal. Ordem expedida de ofício. 

Execução penal. Remição da pena pela leitura. Possibilidade. 

[...]

3. A norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por 

objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam 

partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não 

estejam expressas no texto legal (REsp n. 744.032/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 5/6/2006).

4. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, 

incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio 

social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo impõe-se nessas 

circunstâncias, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura 

como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em 

sociedade.

5. Na espécie, embora não fosse cabível o habeas corpus no lugar do recurso 

especial, diante dos precedentes a respeito do tema, ficou caracterizada a 

existência de manifesto constrangimento ilegal a ser reparado, justifi cando-se, 

assim, a concessão, de ofício, da ordem para restabelecer o decisum do Juízo da 

execução que declarou remidos 8 dias da pena do paciente. 

6. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC n. 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/10/2015).

Todavia, veja-se que, no caso do art. 1º, inciso IV, da Recomendação n. 

44/2013 do CNJ, não é dispensado o requisito legal - nesse sentido a referência 

expressa ao art. 126, § 5º, da LEP - para a concessão da referida benesse, qual 

seja, a certifi cação, pelo órgão competente do sistema de educação, da conclusão, 

durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental ou médio.
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Ao esclarecer o alcance das disposições normativas em referência, destacou 

o Tribunal a quo em sede de Embargos Infringentes, verbis:

“Tal recomendação se  aplica ao  sentenciado que dentro do estabelecimento 

prisional realiza estudos por conta própria ou com simples acompanhamento 

pedagógico e, com isso, obtém êxito no Exame Nacional do Ensino Médio, para 

fi ns de concluir o ensino médio, conforme previsto na Recomendação do CNJ: 

‘na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades 

regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por 

conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com 

isso, obter aprovação nos exames nacionais que certifi cam a conclusão do ensino 

fundamental Exame Nacional para Certifi cação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)’.

No caso, por óbvio, a referida norma não tem aplicação, pois visa incentivar 

e beneficiar o apenado sem formação e que busca durante o encarceramento a 

graduação no ensino médio ou outros níveis de ensino, ao passo que o Embargante 

já possui diploma de curso superior desde antes do início da execução penal, não 

realizando o exame, evidentemente, como meio de certificação da conclusão do 

ensino médio, o que demonstra que pretende desvirtuar a norma.

Ocorre que a simples realização do exame, com a obtenção de bom  resultado, 

não é sufi ciente para a concessão do benefício, pois a possibilidade de remição 

pela aprovação no ENEM visa prestigiar o esforço próprio do sentenciado que 

estudou sem amparo profi ssional, sendo que o fato de o Embargante possuir 

curso superior evidencia que já detém capacidade e qualifi cação sufi ciente e não 

realizou o estudo por conta própria das matérias relativas ao ensino médio, cujo 

esforço a norma visa prestigiar.

Portanto, o pleito deturpa o objeto da Recomendação do Conselho Nacional de 

Justiça, que pretende incentivar a capacitação do apenado, a fi m de que evolua na 

formação escolar e alcance o próximo nível de ensino, sendo que se o Embargante já 

atingiu tal nível e, inclusive, já alcançou nível superior, não demonstrando esforço 

para elevação de sua escolaridade e realizando o exame com o único objetivo de 

redução da pena, não atende a fi nalidade ressocializadora do instituto.

Com efeito, não deve ser concedida a remição, sob pena de banalizar 

o trabalho educacional desenvolvido no sistema penitenciário voltado para 

promover a conclusão do ensino médio, por meio do exame de profi ciência, daqueles 

apenados que não possuem a respectiva formação e pretendem evoluir, o que traduz 

a fi nalidade da remição por estudo, que é a ressocialização do apenado quando este 

adquire conhecimento que não tinha antes de entrar no sistema penitenciário.

Cumpre destacar que a simples realização do ENEM, sem a respetiva carga 

horária de estudo, não acrescenta conhecimento e educação ao indivíduo que 

já concluiu o ensino médio regularmente, como o Embargante, de tal modo que 
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a remição pretendida não atende a fi nalidade do instituto e constitui burla ao 

sistema.” (fl s. 2468-2469 - grifou-se). 

Ressai, portanto, da fundamentação do Colegiado de origem, que ao 

momento do início do cumprimento da pena intramuros o agravante não só 

possuía ensino médio completo, como também já havia colado grau em curso de 

nível superior. 

Nesse descortino, tenho que o agravante não preenche o requisito legal 

para a remição da pena pelo estudo, vale dizer, a conclusão do ensino médio 

durante o cumprimento da pena.

Alamiro Velludo Salvador Netto esclarece os motivos pelos quais o 

legislador buscou incentivar o estudo dos reeducandos:

“A realidade social brasileira e o perfil do preso ressaltam inegavelmente 

a importância do investimento estatal em educação, em todos os níveis, ao 

longo do cumprimento da pena. A grande maioria dos apenados possui 

baixos graus de formação, sendo que parte deles sequer teve a possibilidade de 

alfabetização e domínio de conhecimentos mínimos de importantes disciplinas, 

a exemplo da matemática. Evidente que a fi nalidade da educação é permitir 

ao sujeito que aproveite o tempo de cumprimento de pena para aprimorar-se, 

facilitando um projeto futuro de integração social, desempenho de atividades 

lícitas e empregabilidade. O cárcere, nesse plano, vislumbra mimetizar a educação 

externa, formando a pessoa, em última instância, para o mercado de trabalho. 

Não é por outro motivo que a assistência educacional compreenderá a instrução 

escolar e a formação profi ssional do preso e do internado (art. 17 da LEP).” (in 

Curso de Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, e-book - grifei)

No mesmo sentido, é o magistério da doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, 

para quem “[...] qualquer pessoa, não importa a idade e tampouco sua condição ou 

status jurídico, tem o direito de receber educação desde que, evidentemente, seja 

dela carente qualitativa ou quantitativamente” (in Execução Penal, 13ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2017, p. 65 - grifei).

De fato, em nada agregará à formação intelectual e profi ssional, com vistas 

à sua ressocialização, a aprovação do agravante no ENEM, porquanto seu nível 

de instrução é comprovadamente bem superior.

Decerto que, sob essa perspectiva, não se está a inibir o aprimoramento 

profi ssional e intelectual do recluso bacharel ou docente. O que se espera, contudo, 

é que a interpretação da Lei guarde relação com sua fi nalidade, de forma a ensejar 
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algum resultado prático, o que somente pode ser alcançado pela absorção de conteúdos 

que o preso ainda não detenha.

O ordenamento jurídico, ante o seu caráter sistêmico, deve ser interpretado  

como um todo. Nesse sentido, o art. 2º da Lei 9.394/1996, que estabelece 

diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que: “A educação, dever da família 

e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por fi nalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualifi cação para o trabalho.” (grifei).

O entendimento adotado pelo e. Tribunal a quo encontra-se, portanto, 

em harmonia com a orientação fi rmada por esta Turma, conforme se infere no 

seguinte precedente: 

“Execução penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não 

cabimento. Remição da pena pelo estudo. Art. 126, § 5º, da LEP. Recomendação 

n. 44/2013 do CNJ. Conclusão do exame nacional do ensino médio. Indeferimento 

da benesse. Sentenciado que concluiu o ensino médio regular antes do início do 

cumprimento da pena. Revolvimento fático-probatório. Inviável. Habeas corpus 

não conhecido.

I - Não mais se admite, perfi lhando o entendimento do col. Pretório Excelso 

e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas 

corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o 

não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verifi car confi gurada 

flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de 

ofício.

II - Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é “viável 

a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma 

interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal” 

(AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 

4/3/2016). Assim, estaria autorizada, em tese, a concessão da remição pelo estudo 

nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ.

III - Todavia, no caso do inciso IV, do art. 1º, da Recomendação n. 44/2013, do 

CNJ, não é dispensado o requisito legal expressamente previsto no art. 126, § 5º, da 

LEP, para a concessão da remissão por estudo, qual seja, a certifi cação, pelo órgão 

competente do sistema de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, 

do ensino fundamental ou médio.

IV - Assim, havendo as instâncias ordinárias consignado que o paciente teria 

concluído o ensino médio regular em momento anterior à prática do delito que deu 

origem à pena ora em cumprimento, não é devida a remição da pena pelo estudo, por 

ausência de preenchimento de requisito legal.
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V - A via estreita, de cognição sumária, do writ não se presta a amplo 

revolvimento do acervo fático-probatório.

Habeas corpus não conhecido” (HC 382.770/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix 

Fischer, DJe 15/05/2017).

No mesmo diapasão, faço referência às seguintes decisões monocráticas: 

HC 465.675-DF, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.10.2018; REsp 

1639944, Min. Rel. Ribeiro Dantas, 25.10.2017. 

Restou autorizado, dessarte, o julgamento monocrático do Agravo em 

Recurso Especial, nos termos do que dispõe o art. 253, parágrafo único, inciso 

II, alínea “b”, do RISTJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N. 553.555 - PR 

(2019/0381626-4)  

Relator: Ministro Felix Fischer

Agravante: Douglas Campos Pedroza de Souza

Advogados: Inaldo Rocha Leitão  - DF002380A  

Gentil Ferreira de Souza Neto  - DF040008

Lúcio Landim Batista da Costa  - DF040009

Shara Maria da Silva Chamorro  - DF055011

Agravado: Ministério Público Federal

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 4a Região

EMENTA

Processo penal. Agravo regimental da decisão que não conheceu 

do habeas corpus. Medidas cautelares alternativas à prisão. Proibição 

de viagens ao exterior. Retenção de passaporte. Necessidade. Ordem 

pública. Crime de lavagem de capitais. Possível permanência de recursos 
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ilícitos no exterior. Reiteração delitiva. Risco concreto. Adequação. 

Proporcionalidade. Crime transnacional. Modus operandi sofi sticado e 

complexo. Elevados valores. Agravo regimental desprovido.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

de alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser 

mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Por representarem restrições - ainda que atenuadas - à 

liberdade e ao direito de locomoção do cidadão jurisdicionado, as 

medidas cautelares pessoais alternativas não dispensam, tal como 

ocorre com a prisão preventiva, a demonstração do periculum libertatis 

e de sua proporcionalidade.

III - A proibição de realizar viagens ao exterior permanece 

necessária a fi m de evitar a prática de novas infrações, visto haver a 

signifi cativa probabilidade, consoante o conteúdo dos autos, de que 

o recorrente ainda tenha disponível elevada quantidade de recursos 

ilícitos no exterior, os quais, com real possibilidade, podem ser 

submetidos a novas condutas de branqueamento.

IV - Esta Corte Superior, em exame de prisões preventivas 

decretadas no curso da Operação Lava Jato, tem entendido que a 

disponibilidade de recursos no exterior constitui fundamento idôneo 

para a prisão preventiva decretada com o fi m de assegurar a ordem 

pública, i. e., para impedir o cometimento de novos delitos. Com 

maior razão, portanto, admite-se a aplicação de medidas alternativas, 

de natureza mais branda.

V - A medida também é adequada à gravidade do crime, às 

circunstâncias do fato e às condições pessoais do recorrente, pois a 

este se imputa a prática do crime de lavagem de elevada quantidade de 

capitais, oriundos de condutas de corrupção ativa e passiva cometidas 

por organizações criminosas que causaram severos prejuízos à 

Administração Pública. Os crimes de lavagem de capitais teriam 

caráter transnacional e teriam sido cometidos mediante emprego de 

empresas off shores e contas instituídas em diversos estabelecimentos 

bancários no exterior, a caracterizar a adoção de um modus operandi 

complexo e sofi sticado.

VI - O juízo de ponderação entre as medidas impostas e os 

resultados que se buscam resguardar - impedimento de se realizarem 
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novas operações fi nanceiras ilícitas no exterior -, demonstra que 

a medida encontra-se em conformidade com o subprincípio da 

proporcionalidade em sentido estrito.

Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro 

Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. 

Brasília (DF), 09 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe: 18.6.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de agravo regimental interposto 

contra decisão de minha relatoria, a qual não conheceu do habeas corpus 

impetrado em favor de Douglas Campos Pedroza de Souza.

Ressai das alegações aventadas pelo agravante a pretensão de que seja 

efetivado o juízo de retratação, insistindo nas teses defendidas na impetração.

Sustenta que o recorrente, em abril de 2019, foi convidado para integrar 

os quadros de empresa estrangeira sediada na cidade de Lomé, em Togo, e que, 

em virtude do cargo, necessita realizar viagens internacionais às cidades que a 

referida empresa tem atividades.

Argumenta, assim, que o fundamento da necessidade de resguardar a 

ordem pública em se calcou a proibição de realização de viagens ao exterior já 

não subsistiria, visto que: a) desde junho de 2018, o agravante vem cumprindo 

regularmente as medidas alternativas impostas e compareceu a todos os atos 

processuais; b) não há notícia de que o recorrente haja praticado nenhum 
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ato com o fi m de prejudicar a instrução criminal; c) as medidas constritivas 

perduram há mais de 1 (um) ano, ao passo que as condutas imputadas ao 

rercorrente teriam sido praticadas em 2014.

Assevera que a hipótese de ainda haver recursos ilícitos no exterior não 

encontra correspondência nos elementos dos autos, uma vez que o recorrente 

teria esclarecido em interrogatório judicial que todo o numerário remetido 

ao exterior ou teria integralizado o capital social da empresa Unifi t, ou foi 

repatriado por meio da adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e 

Tributária (RERCT).

Pondera ser sufi ciente a exigência de prévia comunicação e apresentação 

dos bilhetes aéreos ao Juízo, salientando que os países para os quais o recorrente 

empreenderia viagem não são os mesmos em que os supostos atos de lavagem 

de capitais teriam sido praticados.

Ao fi nal, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento 

do agravo regimental para revogar as medidas cautelares alternativas à prisão 

decretadas contra o recorrente.

Por manter a decisão ora agravada, trago o feito ao colegiado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): O presente Agravo Regimental não 

merece provimento.

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar 

o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser mantida a decisão 

vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente 

recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fl s. 166-181, 

ao contrário, os argumentos ali externados por esta Relatoria merecem ser 

ratifi cados pelo Colegiado, senão vejamos.

Para o exame da controvérsia, colaciono os fundamentos do decisum 

agravado, in verbis (fl s. 168-180):

“2. No presente mandamus, a Defesa sustenta, em síntese, que a manutenção 

das medidas cautelares alternativas gera constrangimento ilegal ao paciente, pois 

seus requisitos não estariam preenchidos na espécie.
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O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste 

Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas 

corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível 

de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão 

da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a efi cácia do mandamus, 

que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade 

individual do cidadão, ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a 

celeridade que o seu julgamento requer.

No ponto vale colacionar os seguintes julgados: 

“Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. 

Peculato (art. 312, § 1º, CP). Instrução defi ciente. Inviabilidade de exame das 

alegações. Pretendida absolvição. Ausência de liame subjetivo e de dolo direto. 

Exame aprofundado do acervo fático-probatório. Inviabilidade no writ. Ofensa ao 

princípio da correlação. Não ocorrência. Habeas corpus não conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o 

não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, confi gurada 

flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 

concessão da ordem de ofício.

II - Doutrina e jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir 

ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase 

instrutória, vale dizer, a inicial deve vir acompanhada de prova pré-constituída 

que possibilite o exame e a verifi cação da apontada fl agrante ilegalidade.

[...]

Habeas corpus não conhecido” (HC n. 372.272/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix 

Fischer, DJe de 24/10/2017).

“Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Inadequação da via eleita. 

Mérito. Análise de ofício. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legalidade. 

Gravidade concreta da conduta. Qualidade da substância entorpecente 

e petrechos. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. 

Irrelevância. Medidas cautelares do art. 319 do CPP. Inviabilidade. Ausência de 

constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas 

corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido 

formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de 

ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
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2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se 

de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar 

embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a 

existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios sufi cientes 

da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal.

[...]

7. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 409.938/SP, Quinta Turma, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017). 

“Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. Tráfi co 

de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 

Quantidade da droga utilizada para modular a fração de redução. Possibilidade. 

Regime prisional. Pena inferior a quatro anos. Quantidade do entorpecente. Modo 

semiaberto. Ausência de manifesta ilegalidade. Writ não conhecido.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido 

de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

[...]

7. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 412.593/PE, Quinta Turma, Rel. Min. 

Ribeiro Dantas, DJe de 17/10/2017).

“Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Não cabimento. Tráfi co de 

drogas. Causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06). 

Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Dedicação da ré à atividade 

criminosa. Reexame de provas. Pena superior a 4 e inferior a 8 anos. Regime 

fechado. Gravidade concreta do delito. Art. 42 da Lei n. 11.343/06 e art. 33, § 3º, do 

Código Penal – CP. Substituição da pena por restritiva de direitos. Pena superior 

a 4 anos. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ não 

conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do 

feito para verifi car a existência de eventual constrangimento ilegal.

[...]

Habeas corpus não conhecido” (HC n. 415.669/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel 

Ilan Paciornik, DJe de 17/10/2017). 
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Portanto, não se está vedando a utilização do remédio constitucional, mas, 

unicamente, vinculando a extensão do âmbito de cognição à regularidade da via 

eleita, atrelando-se, diretamente, à presença ou não de coação ilegal.

Para o exame da quaestio, transcrevo, inicialmente, os fundamentos 

apresentados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para a manutenção 

das medidas cautelares (fl s. 50-51):

“[...]O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido 

sob os seguintes termos (evento 90):

2. Em sede dos Autos nº 5017481-58.2018.4.04.7000, uma vez atingidos os 

objetivos da prisão cautelar do investigado, restaram impostas medidas cautelares 

alternativas a Douglas Pedroza, porquanto existente fundada suspeita de seu 

envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro tendo como antecedentes 

crimes contra a Administração Pública, a saber: a) proibição do exercício de cargo 

ou função pública na Administração Pública direta ou indireta; b) compromisso 

de comparecimento a todos os atos do processo; c) proibição de deixar o país, 

com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 horas; d) proibição de contatos 

com os demais investigados, salvo familiares; e e) proibição de mudança de 

endereço sem autorização do Juízo (evento 63).

Cumpre observar, entretanto, que, não obstante o encerramento da instrução 

criminal, a imposição de medidas cautelares em desfavor de Douglas Pedroza 

se calcou, outrossim, na garantia da ordem pública, a fim de interromper a 

prática delitiva habitual, mormente em relação à movimentação de valores 

espúrios mantidos no exterior, auferidos no âmbito de contratos fraudulentos 

com a Administração Pública Federal e na ordem econômica, para que não 

restasse prejudicada a estabilidade econômica do setor, sobretudo em termos 

microeconômicos, mediante a perturbação na circulação livre de bens no 

mercado.

Tais fundamentos, de outro canto, permanecem hígidos.

Consoante será minudenciado oportunamente em memoriais escritos, 

a instrução processual no bojo do presente feito acabou por corroborar os 

elementos de prova anteriormente apresentados por ocasião da decretação da 

prisão temporária do denunciado e da exordial acusatória, que demonstram a 

prática do delito de lavagem de capitais por Douglas

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido sob 

os seguintes termos (evento 90):

2. Em sede dos Autos nº 5017481-58.2018.4.04.7000, uma vez atingidos os 

objetivos da prisão cautelar do investigado, restaram impostas medidas cautelares 

alternativas a Douglas Pedroza, porquanto existente fundada suspeita de seu 

envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro tendo como antecedentes 

crimes contra a Administração Pública, a saber: a) proibição do exercício de cargo 
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ou função pública na Administração Pública direta ou indireta; b) compromisso 

de comparecimento a todos os atos do processo; c) proibição de deixar o país, 

com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 horas; d) proibição de contatos 

com os demais investigados, salvo familiares; e e) proibição de mudança de 

endereço sem autorização do Juízo (evento 63).

Cumpre observar, entretanto, que, não obstante o encerramento da instrução 

criminal, a imposição de medidas cautelares em desfavor de Douglas Pedroza 

se calcou, outrossim, na garantia da ordem pública, a fim de interromper a 

prática delitiva habitual, mormente em relação à movimentação de valores 

espúrios mantidos no exterior, auferidos no âmbito de contratos fraudulentos 

com a Administração Pública Federal e na ordem econômica, para que não 

restasse prejudicada a estabilidade econômica do setor, sobretudo em termos 

microeconômicos, mediante a perturbação na circulação livre de bens no 

mercado. 

Tais fundamentos, de outro canto, permanecem hígidos.

Consoante será minudenciado oportunamente em memoriais escritos, 

a instrução processual no bojo do presente feito acabou por corroborar os 

elementos de prova anteriormente apresentados por ocasião da decretação da 

prisão temporária do denunciado e da exordial acusatória, que demonstram 

a prática do delito de lavagem de capitais por Douglas Pedroza na companhia 

de seu pai, Djalma Rodrigues, enquanto funcionário público, proporcionando o 

recebimento de vantagens indevidas provenientes do Grupo Odebrecht, até, pelo 

menos, o ano de 2014.

Nesse aspecto, impende mencionar que o fato de os valores elevadíssimos 

estarem em nome de diversas empresas offshores, em diferentes bancos de 

diversos países, tem o nítido propósito de evitar o rastreamento e a recuperação 

do dinheiro.

O próprio réu reconheceu, perante esse Juízo, a titularidade das contas 

mantidas em nome das empresas Maher Invest Limited, Greenwich Overseas 

Limited E Spada Ltd no exterior, utilizadas para o recebimento de valores espúrios 

pelo denunciado e seus familiares.

Ressalta-se, nesse contexto, sobretudo, a permanência da conduta criminosa, 

na medida em que a localização de grande parte dos valores permanece oculta.

 Tem-se, consoante anteriormente anotado, que o resultado do afastamento 

dos sigilos bancário e fi scal de Douglas Pedroza demonstraram que o denunciado 

e Djalma Rodrigues utilizaram os recursos oriundos da MAHER em benefício 

próprio e das empresas titularizadas pela família, destinando parcela do valor 

internalizado para pagar dívidas, quitar impostos/multas, fazer aplicações 

próprias e para efetuar investimento contábil na empresa do grupo familiar 

com recursos que na quase totalidade foram sacados sem possibilidade de 

subsequente rastreamento.
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Não se tem notícia, até o momento, contudo, da destinação e localização 

do restante do montante transacionado ilicitamente por Douglas Pedroza, seus 

familiares e agentes ligados ao Grupo Odebrecht, sendo bastante plausível que 

não tenham sido integralizados, por ora, sobretudo de maneira lícita, ao sistema 

nacional.

Assim, a manutenção das medidas cautelares impostas, sobretudo aquela 

atinente à retenção do passaporte de Douglas Pedroza, faz-se medida imperativa 

a fi m de assegurar que os valores desviados do patrimônio público e branqueados 

mediante sucessivas operações de lavagem de capitais sejam integralmente 

rastreados e bloqueados.

Ora, caso revogadas as medidas, poderá o réu praticar, de maneira otimizada, 

novas operações de ocultação e dissimulação dos ativos, cujo destino atual não 

foi, até o momento, rastreado, difi cultando ainda mais sua recuperação.

De maneira semelhante, em sendo autorizada a realização de viagens 

internacionais por Douglas Pedroza, colocar-se-á em risco o rastreamento e 

retomada dos valores desviados dos cofres públicos e branqueados, mediante 

operações conduzidas por meio de instituições bancárias sediadas no exterior. 

Efetivamente, as razões que motivaram a imposição das medidas cautelares, 

conforme manifestação ministerial acima, que acolho como fundamentos, 

permanecem hígidas, não recomendando, nesse momento, a alteração das 

cautelares impostas, dentre as quais o recolhimento do passaporte e proibição de 

viagem ao exterior.

Ante o exposto, indefi ro o pedido da Defesa.” (fl s. 50-51).

Bem como os fundamentos do acórdão impugnado, in verbis (fl s. 126-130):

“3. A prisão preventiva, como já afi rmado, foi substituída por cautelares diversas, 

dentre elas, a proibição de ausentar-se do país, ora impugnada. Na ocasião, 

houve concordância do peticionante, tendo firmado termo de compromisso 

que se encontra juntado ao evento 64 (Pedido de Busca e Apreensão Criminal n° 

5017481-58.2018.4.04.7000- ALVS OLTURA1).

Calha referir, sobre o tema, que o Superior Tribunal de Justiça recentemente 

examinou o RHC n° 102.076/PR em que se discutia exatamente a adequação 

da proibição de deixar o país como medida acautelatória. Naquele julgamento, 

decidiu aquela E. Corte Superior:

‘Processo penal. Agravo regimental da decisão que negou provimento ao 

recurso ordinário em habeas corpus medidas cautelares alternativas à prisão. 

Dados concretos. Desvio de finalidade. Não configurado. Razoabilidade. 

Proporcionalidade. Adequação. Agravo regimental desprovido. 
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I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar 

o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser mantida a r decisão 

vergastada por seus próprios fundamentos. II - A Lei n. 12.40/2011 alterou 

signifi cativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os 

artigos 319 e 320, nos quais se estabeleceu a possibilidade de imposição de 

medidas alternativas à prisão cautelar; no intuito de permitir ao magistrado, 

diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. 

III - In casu, revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e adequação, as medidas cautelares impostas, as quais foram 

estabelecidas de maneira sufi ciente aos fi ns visados. IV - As medidas deferidas 

também estão devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos 

dos autos, especialmente se consideradas as peculiaridades do caso, em que 

constatados fortes indícios de que estaria a recorrente a manter contas secretas 

no exterior, mediante a movimentação de valores entre si e seu pai, acusado de 

ter intermediado o pagamento de vantagem indevida a executivos da Petrobrás. 

Esta a razão pela qual, não há como se conceber como fato incontroverso, o de 

que tenha a medida cautelar sido imposta à agravante, unicamente em razão 

da conduta de seu genitor V - Rever a fundamentação para além da moldura 

fática consignada no acórdão ora recorrido, ainda que para apreciar a negativa 

da recorrente com relação aos fatos descritos na representação ministerial, 

demandaria revolvimento fático-probatório, medida inviável na via estreita do 

writ. Agravo regimental desprovido. (Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, por 

unanimidade, 23/10/2018). G.N.’

Mostra-se inviável, nessa perspectiva, a revogação das medidas cautelares, 

dentre elas a proibição de deixar o país, sobretudo em razão do caráter 

transnacional dos delitos investigados.

3.1. O fato de ter recebido recente proposta de emprego para atuar 

como engenheiro na empresa Gaia, sediada em Lomé, capital da República 

Togolesa, não modifi ca o contexto em que foram fi xadas as cautelares. Trata-se 

de fato superveniente, o eventual convite surgiu quando o paciente já tinha 

conhecimento das medidas cautelares.

Não é demais reafi rmar que as restrições impostas são compatíveis com o caso 

examinado e a defesa não traz aos autos qualquer elemento que indique ser esta 

a única alternativa profi ssional possível para paciente.

Tampouco pode ser imputado ao Judiciário o encargo de aferir em qual ou 

quais lugares no exterior poderia o paciente atuar profi ssionalmente. Importa 

considerar, como já dito, a natureza dos delitos e que o documento juntado à 

impetração indicam o afastamento quase que permanente do paciente.

Muito embora os esforços da defesa, vale citar que a substituição da prisão por 

medidas diversas, não indica que, excluída a instrução, restam elas prejudicadas.
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3.2. Isso porque a medida - em substituição à prisão, esta sim bastante gravosa 

- foi estabelecida tendo em conta a transnacionalidade do delito e o fato de 

que os valores existentes em contas no exterior ainda não foram integralmente 

rastreados e recuperados.

[...]

Dessa forma, sobretudo, porque as medidas cautelares não tinham por foco 

apenas a instrução criminal, mas, inclusive, a aplicação da lei penal consistente 

na recuperação de ativos branqueados em instituições bancárias sediadas no 

exterior, não há correlação entre o encerramento do processo e a necessidade da 

cautela processual.

Ante o exposto, voto por dar provimento aos embargos de declaração apenas 

para corrigir o julgado e, nessa medida, denegar a ordem de habeas corpus.” (fl s. 

126-130, grifou-se).

Pois bem. Nos autos da Ação Penal n. 5017481-58.2018.4.04.7000/PR, em curso 

perante o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, o Ministério 

Público Federal imputa ao paciente a prática do crime de lavagem de capitais (art. 

1º da Lei n. 9.613/98).

Narra-se, em apertada síntese, que o paciente, em conjunto com seu pai, 

Djalma Rodrigues de Souza, ex-dirigente da Petrobras, haveria recebido do Grupo 

Odebrecht elevados valores ilícitos, oriundos de práticas criminosas anteriores, 

por meio de contas em diversos bancos no exterior, as quais teriam sido criadas 

em nome de empresas off shores de titularidade do paciente e de familiares seus 

com a fi nalidade de dissimular a origem espúria de tais valores e, assim, difi cultar-

lhe o rastreio e recuperação.

O numerário, posteriormente, teria sido sacado das contas das empresas 

off shores, a fi m de difi cultar a sua localização, em proveito do próprio paciente 

e de sua família para pagamento de dívidas, quitação de obrigações tributárias, 

aplicações financeiras e investimentos em empresas familiares, entre outras 

fi nalidades.

In casu, a prisão temporária inicialmente decretada foi convertida em medidas 

cautelares alternativas, estabelecidas com o fi m de assegurar a investigação e a 

instrução criminal e de evitar a prática de novas infrações penais - garantia da 

ordem pública. Impuseram-se as seguidas medidas alternativas: a) proibição do 

exercício de cargo ou função pública na Administração Pública direta ou indireta; 

b) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; c) proibição de 

deixar o país, com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 horas; d) proibição 
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de contatos com os demais investigados, salvo familiares; e e) proibição de 

mudança de endereço sem autorização do juízo.

O art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal prescreve que as medidas 

cautelares serão aplicadas observando-se a sua necessidade e adequação, nos 

seguintes termos:

“Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 

criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 

penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições 

pessoais do indiciado ou acusado.” (grifou-se).

De fato, por representarem restrições - ainda que atenuadas - à liberdade e ao 

direito de locomoção do cidadão jurisdicionado, as medidas cautelares pessoais 

não dispensam, tal como ocorre com a prisão preventiva, a demonstração do 

periculum libertatis e de sua proporcionalidade.

Por um lado, consoante concluíram as instâncias ordinárias, entendo que 

a medida permanece necessária a fim de evitar a prática de novas infrações, 

visto haver a signifi cativa probabilidade, consoante o conteúdo dos autos, de 

que o paciente ainda tenha disponível elevada quantidade de recursos ilícitos 

no exterior, os quais, com real possibilidade, podem ser submetidos a novas 

condutas de branqueamento.

Com efeito, esta Corte Superior, em exame de prisões preventivas decretadas 

no curso da Operação Lava-Jato, tem entendido que a disponibilidade de recursos 

no exterior constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva decretada com 

o fi m de assegurar a ordem pública, i. e., para impedir o cometimento de novos 

delitos. Com maior razão, portanto, admite-se a aplicação de medidas cautelares 

alternativas, de natureza mais branda. Nesse sentido:

“Processo penal. Agravo regimental da decisão que negou provimento ao 

recurso ordinário. Prisão preventiva. Requisitos. Confi gurados. Garantia. Ordem 

pública. Gravidade concreta. Contemporaneidade. Valores ocultos. Reiteração 

delitiva. Risco. Assegurar. Aplicação lei penal. Disponibilidade de recursos 

no exterior. Constrangimento ilegal. Não demonstrado. Medidas cautelares. 

Prisão domiciliar humanitária. Requisitos. Não preenchidos. Agravo regimental 

desprovido.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar 

o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser mantida a r. decisão 

vergastada por seus próprios fundamentos.
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II - No presente agravo regimental, verifi ca-se que o recorrente limitou-se a 

repetir, ipsis litteris, os mesmos argumentos já lançados na inicial do recurso 

ordinário e no pedido de tutela provisória, sem deduzir quaisquer fatos novos que 

justifi quem a revisão do entendimento adotado no decisum agravado.

III - A decisão que decreta a prisão preventiva deve revelar a presença de um ou 

mais fundamentos da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, 

quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

IV - No presente caso, verifi ca-se a gravidade concreta dos crimes reconhecidos 

em sentença condenatória, visto que o recorrente teria praticado, em período de 

aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo sistemático, habitual e profi ssional, 

crimes contra a Administração Pública, os quais haveriam resultado em prejuízos 

ao erário de cerca de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). Ademais, os 

valores ilícitos, por seu turno, não foram recuperados, evidenciando o risco concreto 

de reiteração delitiva pela prática de novos crimes de corrupção e lavagem de 

dinheiro, voltados a ocultar e dissipar o produto do crime.

V - A probabilidade de reiteração e persistência na prática de atividades 

ilícitas, evidenciados, tanto na decisão que decretou a prisão preventiva, como no 

acórdão que denegou o habeas corpus, consubstanciam o requisito da garantia 

da ordem pública, densifi cando-o diante das singularidades da situação concreta.

VI - A disponibilidade de recursos fi nanceiros no exterior aponta a relevante 

possibilidade de o recorrente se furtar à aplicação da lei penal.

VII - Verifi ca-se, em face dos múltiplos riscos à ordem pública, com a ressalva 

de que a situação do recorrente não destoa da de outros investigados, sendo 

impossível supor a desagregação natural do grupo criminoso ou da sequência de 

atos delitivos sem a segregação cautelar dos personagens mais destacados, que 

não é viável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

VIII - Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 

permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos 

para a preventiva. Desse modo, não havendo modifi cação das circunstâncias 

fático-processuais que subsidiaram a decretação da prisão preventiva, no período 

decorrido entre o seu estabelecimento e a sentença condenatória, não se 

vislumbram razões para a sua revogação ou substituição por medidas cautelares 

alternativas.

IX - As declarações prestadas pelo fi lho do recorrente, Douglas Campos Pedroza 

de Souza, nos autos da Ação Penal n. 5036808-86.2018.4.04.7000, deverão ser 

objeto de cognição ampla e exauriente do juízo natural daqueles autos, após a 

devida instrução processual. Assim, inviabiliza-se sua análise por esta Corte, visto 

que sua valoração, na forma em que pretende a Defesa, exigiria aprofundado 

revolvimento de fatos e provas que sequer estão na presente ação penal, o que 

de todo é vedado.
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X - A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária por 

motivo de saúde, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, 

submete-se aos requisitos específi cos de extrema debilidade e impossibilidade 

de realização do tratamento necessário na unidade prisional, condições cuja 

presença não foi comprovada pela Defesa. Agravo regimental desprovido.”

 (AgRg no RHC 110.812/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo 

(Desembargador convocado do TJ/PE),  DJe 10/12/2019, grifou-se).

“Processual penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. 

Inadequação. Furto e posse de droga para uso próprio. Medidas cautelares 

diversas da prisão. Proporcionalidade e adequação. Manutenção. Detração penal. 

Supressão de instância. Writ não conhecido.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido 

de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, 

que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre 

observando o binômio proporcionalidade e adequação.

3. Consta dos autos que o juiz de primeiro grau homologou a prisão em 

fl agrante pela suposta prática de furto simples e posse de droga para uso próprio, 

bem como verifi cou que o paciente responde a processo pela receptação em 

comarca diversa. Diante dessas circunstâncias, fundamentou a concessão de 

liberdade provisória ao conduzido, mediante o cumprimento de determinadas 

medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, entre as quais o recolhimento 

domiciliar noturno e nos dias de folga, além da proibição de frequentar bares, 

boates e afi ns.

4. As condições impostas ao paciente não se apresentam desproporcionais ou 

inadequadas aos fatos teoricamente cometidos, nem à situação pessoal do agente, 

pois visam, especialmente, diminuir o risco de reiteração delitiva.

5. O pleito de detração relacionada com o recolhimento domiciliar não foi 

objeto da impetração de origem, o que impede a análise da matéria por este 

Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância.

6. Habeas corpus não conhecido” (HC 387.673/SC, Quinta Turma, Rel. Min. 

Ribeiro Dantas, DJe 11/5/2017, grifou-se).

“Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação por crime de receptação. 

Concedido o direito de recorrer em liberdade. Aplicação de medidas cautelares. 

Monitoramento eletrônico. Réu reincidente. Necessidade e adequação. Recurso 

improvido.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 741-801, Abril/Junho 2020 765

1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, ausentes os requisitos 

que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade 

provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 

deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

2. Na espécie, a Magistrada considerou que a manutenção de algumas medidas 

cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico, aplicadas por 

ocasião da audiência de custódia, seriam sufi cientes e adequadas para o caso, em 

atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente 

por se tratar de réu reincidente. Precedentes.

3. Recurso ordinário em habeas corpus a que nega provimento” (RHC 81.707/

MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/8/2017, grifou-se).

“Processual  penal e penal. Habeas corpus. Dano ao patrimônio público e  

privado.  Medida cautelar diversa da prisão. Recolhimento noturno com  

monitoração  eletrônica. Fundamentação  idônea. Necessidade de adoção da 

medida com base no binômio proporcionalidade e adequação. Habeas corpus 

denegado.

1.  A  fi xação  de  medida cautelar prevista no art. 319, CPP, não é ilegal  quando  

motivada  em  fundamentação que apresentam elementos concretos do caso, 

aferindo-se a necessidade e adequação.

2. Habeas corpus denegado, e revogada a liminar deferida ao paciente e 

estendida aos corréus” (HC n. 330.108/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti 

Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 9/5/2016, grifou-se).

Pontue-se que, a despeito de o atual estado da arte tecnológica permitir 

a realização de operações financeiras a distância e independentemente do 

deslocamento físico, não se ignora que a presença física no estrangeiro torna 

ainda mais fácil e cômodo eventual realização de operações lícitas.

Por outro lado, também entendo que a proibição é adequada (art. 282, 

inciso II, do CPP) à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições 

pessoais do paciente, pois a este se imputa a prática do crime de lavagem de 

elevada quantidade de capitais, oriundos de condutas de corrupção ativa e 

passiva cometidos por organizações criminosas que causaram severos prejuízos 

à Administração Pública - embora o paciente, de fato, não seja processado por 

esses últimos delitos.

Ademais, o crime de lavagem de capitais, in casu, tem caráter transnacional e 

teria sido viabilizado com o emprego de empresas off shores e contas instituídas 

em diversos estabelecimentos bancários no exterior, a caracterizar a adoção de 

um modus operandi complexo e sofi sticado.

Isso posto, concluo que as medidas cautelares impostas são necessárias para 

evitar a prática de novas infrações penais e adequadas à gravidade - concreta - do 

crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.
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Acrescente-se que o juízo de ponderação entre as medidas impostas e os 

resultados que se buscam resguardar - impedimento de se realizarem novas 

operações financeiras ilícitas no exterior -, verifica-se que a determinação 

encontra-se em conformidade com o subprincípio da proporcionalidade em sentido 

estrito.

Logo, na espécie, não existem elementos que indiquem, inequivocamente, 

que a revogação das medidas alternativas à prisão cautelar seja a solução 

mais adequada ao caso concreto, tampouco há como conceber a ausência 

de proporcionalidade entre as medidas impostas, visto que devidamente 

esclarecidas nas decisões das instâncias ordinárias.

Por fim, inviável o acolhimento do pedido subsidiário de autorização de 

viagens ao exterior mediante prévia comunicação ao juízo, porquanto, como 

registrou a e. Corte Federal (fl . 128), o afastamento do território nacional seria 

praticamente permanente e, desse modo, equivaleria à revogação da medida, a 

qual, no entanto, permanece necessária e adequada.

3. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fl s. 168-180).

O recorrente não deduziu argumentos novos que já não tenham sido 

sufi cientemente examinados na decisão agravada, cujos fundamentos, portanto, 

permanecem sufi cientes para manter o não conhecimento da impetração.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes 

de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo 

regimental.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.609.502 - MT (2016⁄0168412-6) 

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Lucivando Tibúrcio de Alencar

Recorrente: Jomarcelo Fernandes dos Santos

Advogados: Diógenes Gomes Vieira  - RN006880

Adrielle Rodrigues de Sales  - DF063059

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: os mesmos
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EMENTA 

Penal e processual penal. Recursos especiais. Recurso da defesa. 

Crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fl uvial 

ou aéreo qualifi cado. Acidente aéreo do voo 1907 da Gol e do jato 

Legacy.  Controladores de voo. Preliminares rejeitadas.  Absolvição 

pela ausência de nexo de causalidade e pelo estrito cumprimento de 

dever legal. Impossibilidade.  Súmula 7⁄STJ. Recurso do Ministério 

Público. Dosimetria da pena. Reconhecimento do vetor consequência 

como  desfavorável. Exasperação da pena-base. Possibilidade.  Não 

incompatibilidade com a forma qualifi cada  prevista no art. 263 do 

CP. Causas de aumento dos arts. 121, § 4º, e 258 do Código Penal. 

Aplicação. Recurso especial da defesa parcialmente conhecido e, nessa 

parte, desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

1. Preliminares. Segundo entendimento desta Corte, a vigência, 

no campo das nulidades, do princípio pas de nullité sans grief implica 

que cabe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que 

não ocorreu no presente caso;

2. Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte, não há 

nenhum impedimento  para que o Juízo das Execuções especifi que 

quais serão as penas restritivas de direitos substitutivas.

3. Mérito. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal  a 

quo  a respeito das  alegações pertinentes à absolvição pela ausência 

de nexo de causalidade ou pelo estrito cumprimento de dever legal, é 

imprescindível a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o 

que é vedado pela Súmula 7⁄STJ.

4. A forma qualifi cada (art. 263 do CP) do delito previsto no 

art. 261 do CP (atentado contra a segurança de transporte marítimo, 

fl uvial ou aéreo) prevê que, “se de qualquer dos crimes previstos nos 

arts. 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal 

ou morte, aplica-se o disposto no art. 258.” Desse  modo, para a 

ocorrência da forma qualifi cada, basta que ocorra uma morte ou 

a  lesão corporal. Ocorrendo qualquer um desses eventos, aplica-se 

o art. 258 do CP que determina a aplicação de um aumento de um 

terço sobre a pena prevista ao homicídio culposo (art. 121, § 3º, do 

CP). Entretanto, há previsão de aumento de  um terço (art. 121, § 
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4º, do CP) nos casos em que o homicídio culposo foi praticado com 

inobservância de regra técnica de profi ssão, arte ou ofício.

4. Não obstante a forma qualifi cada do delito de atentado contra 

a segurança de transporte marítimo, fl uvial ou aéreo exija o resultado 

morte, não se mostra incompatível a valoração desfavorável do vetor 

consequência em razão da morte  de um número maior pessoas. É 

evidente que o delito desbordou da reprovabilidade normal ínsita ao 

próprio tipo penal.

5. No caso, o evento morte ocorreu de modo a atrair a 

qualifi cadora do art. 258 do CP. Entretanto, a conduta praticada pelos 

agentes resultou não somente uma morte, mas ceifou a vida de 154 

pessoas que estavam a bordo da aeronave, o que justifi ca uma maior 

exasperação da pena-base em razão das consequências do crime.

6. Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, correta a 

aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do CP  em 

razão de uma maior reprovabilidade pela ausência de observância das 

regras técnicas de profi ssão ou ofício na ocasião do cometimento da 

conduta criminosa.

7. Recurso especial de Jomarcelo e Lucivando parcialmente 

conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso do Ministério Público 

Federal parcialmente provido. 

ACÓRDÃO 

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

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

Justiça, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial de Jomarcelo 

Fernandes dos Santos e  Lucivando Tibúrcio de Alencar e, nessa parte, negar-lhe 

provimento, bem como dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público 

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

Ilan Paciornik, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Sustentaram Oralmente: Dra. Adrielle Rodrigues de  Sales (P⁄Rectes) e 

Ministério Público Federal
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Brasília (DF), 02 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe: 15.6.2020

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recursos especiais 

interpostos por Lucivando Tibúrcio de Alencar e Jomarcelo Fernandes dos Santos, 

com fundamento no art. 105,  III, alíneas  a  e  c, da Constituição Federal, e 

pelo  Ministério Público Federal, com  fundamento na alínea  a  do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim 

ementado:

 “Penal. Processual penal. Atentado contra a segurança do transporte aéreo. CP, 

art. 261, § 3°, c⁄c 263, 25. Incidência. Sentença parcialmente procedente. Recurso 

de apelação do MPF. Apelo da defesa. Condenação. Crime culposo. Negligência 

e imperícia confi guradas. Dosimetria da pena. Culpabilidade e circunstâncias do 

crime desfavoráveis. Causa de aumento de pena do § 4° do art. 121 do Código 

Penal. Reparação de danos. CPP, art. 387, IV. Irretroatividade. Recurso da acusação 

provido e da defesa não provido.

1. O MPF ofereceu denúncia narrando a ocorrência de acidente aéreo, 

que resultou na morte de 154 (cento e cinquenta e quatro) pessoas, envolvendo o 

avião Boeing 737-800, prefi xo PR-GTD, da companhia Gol Transportes  Aéreos 

S⁄A, que colidiu em pleno vôo, sob o céu do Estado de Mato Grosso, com o jato 

Embraer⁄Legacy 600, prefi xo N600XL. As duas  aeronaves mantinham a mesma 

altitude (37.00 pés) e voavam em sentidos  opostos, em pleno espaço aéreo 

controlado pelo ACC-BS (Centro de  Controle de Área de Brasília), sediado no 

CINDACTA 1 (Primeiro Centro  Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

aéreo), nesta Capital.

2. O processo foi desmembrado em relação aos pilotos do jato Legacy 600 e os 

controladores de vôo foram condenados por negligência e imperícia.

3. Aplicação dos artigos 261, § 3°, c⁄c 263 e 258, todos do Código 

Penal, incidindo, no caso o § 4° o art. 121, do Código Penal.

4. A pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias judiciais referentes 

à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

5. “O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a fi xação, 

na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos  danos 

causados ao ofendido, é norma híbrida, de direito processual e  material, razão 
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pela que não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei n.° 

11.719⁄2008, que deu nova redação ao dispositivo.” Precedentes do STJ.

6. Recurso de Apelação do MPF parcialmente provido.

7. Recurso da Defesa não provido.” (e-STJ, fl . 4.843)

Opostos embargos de declaração pela defesa e pelo Ministério Público, 

foram rejeitados (e-STJ, fl s. 4.895-4.915).

Nas razões do especial de Lucivando e Jomarcelo, alegam os 

recorrentes violação aos arts. 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da CF, 13, 1ª parte, 43 e 

44, I, II e III, do CP, bem como aos 381, III, 387, I e III, e 564, IV, do CPP, além 

de dissídio jurisprudencial. Aduzem,  preliminarmente, nulidade do acórdão 

pela não juntada do voto da Desembargadora que atuou como vogal e em razão 

da não especifi cação pelo Tribunal  a quo  das penas substitutivas da  privativa 

de liberdade, o que teria fi cado a encargo do Juízo das Execuções. Anota, 

ainda,  divergência jurisprudencial acerca do tema. No mérito, sustentam, em 

suma, a necessidade de absolvição dos réus pela ausência de nexo de causalidade 

entre as condutas praticadas por eles e  o resultado obtido, bem como em 

decorrência de terem agido em estrito cumprimento de dever legal.

Por sua vez, o Parquet, no seu especial, alega negativa de vigência do art. 

59 do  CP. Sustenta a necessidade de redimensionamento das penas dos réus 

consistente na exasperação da pena-base também pelo vetor consequências do 

delito em razão da morte das  154 pessoas que estavam a bordo da aeronave, 

além disso a manutenção da aplicação das causas de aumento previstas nos arts. 

121, § 4º, e 258, ambos do CP.

Contrarrazões às fl s. 5.013-5.043 e 5.046-5.055 (e-STJ).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial conhecimento e 

não provimento do recurso especial dos réus e pelo provimento do recurso do 

MPF (e-STJ, fl s. 326-328).

É o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Inicialmente, passo à análise das 

preliminares apontadas no recurso especial de Lucivando e Jomarcelo.
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Quanto à alegação de não juntada do voto da Desembargadora que 

funcionou como vogal no julgamento, cabe ressaltar que a defesa de Lucivando 

e Jomarcelo requereram as  notas taquigráfi cas do julgamento realizado em 

26⁄5⁄2015 (e-STJ, fl . 4.874), o que foi deferido no  julgamento dos embargos 

de declaração (e-STJ, fl . 4.912). Em resposta ao Ofício Cotaq 90⁄2015  foram 

disponibilizadas as referidas notas taquigráficas, dentre elas o voto-vogal 

proferido pela  Juíza Federal convocada que participou do julgamento, nos 

seguintes termos:

“Voto-Vogal

A Juíza Federal Daniele Maranhão, Costa: Senhor Presidente, ouvi atentamente 

a sustentação oral do eminente procurador dos réus, o voto de Vossa Excelência, 

assim como as ponderações do Desembargador Ney Bello, e acompanho também 

o entendimento de Vossa Excelência.” (e-STJ, fl . 4.919).

Desse modo, não há falar em nulidade do acórdão recorrido. Ademais, 

segundo  entendimento desta Corte, a vigência, no campo das nulidades, do 

princípio pas de nullité sans grief implica que cabe à parte demonstrar a ocorrência 

de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

“Agravo regimental em agravo em recurso especial. Tribunal do júri. Decisão 

de pronúncia. Decisão a quo  firmada em matéria fático-probatória. Súmula 

7⁄STJ.  Recurso que não infirmou, de forma específica, os  fundamentos do 

decisum combatido. Inadmissibilidade. Incidência da súmula 182⁄STJ. Matéria 

constitucional. STF.

1. A insurgência não merece prosperar, haja vista a parte agravante não 

ter atacado, de forma específi ca, os fundamentos da decisão agravada, incidindo, 

no caso, a Súmula 182⁄STJ.

2. Se a parte não logrou demonstrar, em momento algum, que, da forma como 

realizada a audiência de instrução, foi acarretado prejuízo efetivo ao paciente ou 

evidente constrangimento ilegal em razão da ausência de produção de prova oral 

em juízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável 

acolher a alegada nulidade desse ato  processual, máxime porque o acusado 

esteve devidamente assistido e  representado por defesa técnica previamente 

constituída (HC n. 212.568⁄RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26⁄9⁄2012).

3. Etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim 

procedere.  Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de 

nulidades  infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão 

disso,  segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - 

quando  se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo 
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sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu 

na espécie.

[...]

7. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 1.561.061⁄SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 17⁄12⁄2019, DJe 19⁄12⁄2019);

“Penal e processo penal. Inquirição das testemunhas.  Inversão da ordem 

prevista no art. 212 do CPP. Nulidade relativa. Prejuízo não demonstrado. Tráfi co 

de  drogas. Causa de diminuição de pena. Artigo 33, § 4º, da  Lei 11.343⁄06. 

Requisitos cumulativos. Dedicação  atividade criminosa. Utilização inquéritos 

e⁄ou ações  penais. Possibilidade. Art. 12 da Lei n. 10.826⁄2003.  Munições 

desacompanhadas de armamento. Tipicidade.  Abolitio criminis temporária. Não 

ocorrência.  Excludente de punibilidade. Ausência de devolução  espontânea. 

Agravo regimental não provido.

[...]

2. Conforme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, a inquirição das 

testemunhas pelo Juiz antes que seja oportunizada a formulação das perguntas 

às partes, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo 

Penal, constitui nulidade relativa. Assim, sem a  demonstração do prejuízo, nos 

termos exigidos pelo art. 563 do mesmo  Codex, não é possível reconhecer a 

nulidade do ato. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo, não 

havendo, pois, falar em nulidade do ato impugnado.

[...]

7. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 1.341.174⁄RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 07⁄11⁄2019, DJe 22⁄11⁄2019)

Por outro lado, quanto à alegada nulidade pela  não especifi cação, pelo 

Tribunal a quo, das penas substitutivas da privativa de liberdade, ressalta-se que 

“o conhecimento do  recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo 

constitucional reclama a realização do  cotejo analítico e a comprovação da 

similitude fática entre o aresto recorrido e o trazido à colação, o que não ocorreu 

na presente hipótese.” (AgRg no AREsp 1.397.156⁄PR, Rel. Ministro Joel Ilan 

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19⁄11⁄2019, DJe 28⁄11⁄2019).

Ademais, segundo a jurisprudência pacificada nesta Corte, não há 

nenhum impedimento para que o Juízo das Execuções especifi que quais serão 

as penas restritivas de direitos substitutivas. Confi ram-se os seguintes julgados:
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“Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343⁄2006. Dedicação a atividades criminosas. Reformatio in pejus. Consectários. 

Regime aberto. Substituição da pena. Habeas corpus concedido.

[...]

4. Ordem concedida, a fi m de: a) reconhecer a incidência da minorante prevista 

no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em favor do paciente, aplicá-la no patamar de 

1⁄2 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 2 anos e 6 meses de reclusão 

e pagamento de 250 dias-multa; b) fi xar o regime  aberto de cumprimento de 

pena;  c) determinar a substituição da  reprimenda privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos, a serem escolhidas pelo Juízo das Execuções Criminais.”

(HC 484.438⁄SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta  Turma, julgado em 

09⁄04⁄2019, DJe 25⁄04⁄2019, grifou-se);

“Habeas corpus substitutivo de recurso próprio.  Descabimento. Tráfico de 

drogas na forma privilegiada. Causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, 

da Lei n. 11.343⁄06). Quantum de redução.

Proporcionalidade. Modificação. Impossibil idade.  Revolvimento 

fático-probatório. Regime inicial.  Gravidade abstrata e hediondez do 

delito. Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal evidenciado. Aplicação 

do art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º,  do Código Penal - CP c⁄c o art. 42 da Lei n. 

11.343⁄06.  Substituição da pena privativa de liberdade por  restritiva de direitos. 

Possibilidade. Art. 44 do Código  Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício.

[...]

6. O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 97.256⁄RS declarou, 

incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 da Lei  n. 11.343⁄06. 

Com efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código 

Penal, os condenados por tráfi co de drogas podem se benefi ciar da substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Na hipótese, observo que o paciente preenche os requisitos previstos no art. 

44 do Código Penal, na medida em que não é reincidente em crime doloso e as 

circunstâncias judiciais o favorecem.

Habeas corpus não conhecido.  Ordem concedida, de ofício, para fi xar o  regime 

inicial aberto para o cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito a serem especifi cadas pelo Juízo de Execuções.”

(HC 456.110⁄SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta  Turma, julgado em 

04⁄09⁄2018, DJe 12⁄09⁄2018)

Analisadas as preliminares, passa-se ao  mérito do recurso especial da 

defesa.
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Colhe-se do acórdão recorrido excerto sobre a dinâmica dos fatos que 

teriam  levado ao fatídico acidente aéreo que acabou por ceifar a vida de 154 

pessoas que estavam a bordo da aeronave:

“Na espécie, compulsando os autos, verifi co que nem dolo eventual nem culpa 

consciente podem ser atribuídas ao acusado Jomarcelo  Fernandes dos Santos 

sem que isso implique, necessariamente,  reconhecimento de que, naquele 

fatídico dia, malgrado não quisesse o  resultado colisão aérea, assumiu o risco 

de produzi-lo ou, mesmo  prevendo-o, confi ou que não aconteceria. Tudo isso 

sem qualquer cuidado  com as conseqüências advindas de sua conduta e bem 

assim com a vida de  inúmeros passageiros sob sua responsabilidade, além, 

obviamente, das 154  (cento e cinqüenta e quatro) vítimas do vôo 1907. Caso 

fosse adotado este  entendimento, estar-se-ia partindo do pressuposto de que 

o acusado tinha consciência de que a altitude da aeronave N600XL encontrava-

se em “patamar impróprio para a rota programada,” bem assim tinha “deixado 

de adotar as providências regulamentares para falha de transponder,” e manteve-

se inerte em alterá-lo, jogando com a sorte.

Isso, defi nitivamente não parece o ocorrido, a menos que estivesse passando 

por problemas muito graves de ordem psicológica, com intenção deliberada de 

provocar a morte de muitas pessoas, fato que não fi cou evidenciado no caso.

Consta dos autos que:

- O plano de vôo da aeronave N600XL, apresentado ao serviço de tráfego aéreo 

brasileiro, às 16h50m, consignava partida de São José dos Campos,  com 

acionamento dos motores previsto para 17h30m. A rota consistia em  tomar a 

aerovia UW2, com entrada no fi xo PCL (ponto correspondente à cidade de Poços 

de Caldas⁄MG), seguindo por ela até o fi xo BRS (Brasília), ponto de quinada para 

aerovia UZ6, a ser percorrida até Manaus⁄AM. Os níveis de cruzeiro programados 

eram F370 até BRS, descendo para F360  até TERES (fi xo de auxílio à navegação 

situado ao longo da aerovia UZ6), e subindo, por fi m, para F380 até o destino.

- Às 17h35m, foi aprovado o plano de vôo da aeronave N600XL pelo controlador 

de vôo Felipe Santos dos Reis, Assistente do CINDACTA 1. Consta que a respectiva 

autorização, contudo, foi emitida  em desconformidade com o que preconiza a 

Instrução do Comando da Aeronáutica n° 100-12 (ou simplesmente ICA 100- 12), 

que dispõe sobre “Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo”, e consubstancia o 

mais importante diploma normativo atinente ao tema.

- Às 17h54m, a aeronave N600XL decolou, perfazendo um vôo regular,  sem 

anormalidades, até as imediações de Brasília⁄DF.

- Às 18h51m07s, após ingressarem no setor 07 do CINDACTA, os pilotos da aeronave 

N600XL contactaram o órgão de controle de  tráfego aéreo, informando o nível de 

cruzeiro F370 (37 mil pés), então  compatível com o plano de vôo. Foram atendidos 

pelo denunciado  Jomarcelo  Fernandes dos Santos, que estava responsável  por 
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aquele setor e, por meio do console n° 08, passou a monitorar a aeronave N600XL. O 

tráfego, naquele horário, era bastante tranqüilo, consoante avaliação unânime dos 

controladores que prestaram depoimento.

- Poucos minutos depois, às 18h55m28s, a aeronave N600XL transpôs o ponto até 

o qual poderia voar no nível de cruzeiro F370. Dali em diante, ingressaria na aerovia 

UZ6, devendo nivelar-se em altitude  compatível com o sentido de deslocamento 

Brasília -Manaus (F360 - 36 mil pés). O que não ocorreu.

- Durante todo este período em que a aeronave N600XL esteve sob a  vigilância 

daquele órgão, estava com o transponder ligado, informando a sua altitude real.

- Pontualmente às 19h01m53s, o transponder do N600XL foi desligado.

quando os pilotos exercitavam alguns sistemas e equipamentos da  aeronave, 

com o fi to de aprender e aprimorar o manuseio deles. Por  não estarem afeiçoados 

ao funcionamento de alguns itens, acabaram  desativando acidentalmente o 

transponder.

- A despeito do patente perigo implicado na situação -perigo,  Jomarcelo 

Fernandes dos Santos não fez contato com a aeronave, tampouco tomou qualquer 

providência para que os pilotos acionassem o transponder ou adequassem o nível de 

vôo.

E, ao passar o posto para o outro controlador de vôo, Lucivando Tibúrcio de 

Alencar, não forneceu-lhe informação sobre o nível de cruzeiro da aeronave N600XL, 

afi rmando, peremptoriamente, que ela se encontrava em F360 (36 mil pés).

Diante desse contexto, atenho-me tão somente à acusação pelo fato 

de o  acusado ter agido com imperícia pelo não monitoramento adequado 

da aeronave N600XL durante 26 minutos, e a consequente negligência quanto à 

ausência de cuidado de observação constante dos instrumentos de  trabalho, 

sobretudo do mapa da rota dos pilotos da referida aeronave e ao TCAS - Traffi  c 

Collision Avoidance System (Alerta de Tráfego e sistema de Colisão), que resultou 

no trágico acidente aéreo que vitimou 154 pessoas.

[...]

De destacar que a função de controlador de vôo é reconhecidamente rígida no 

tocante aos cumprimentos das regras, sobretudo às referentes ao  controle de 

tráfego aéreo e do espaço aéreo, disciplinadas na IC 100-12,  que no item 14.4. 

e respectivos subitens, estabelece vários procedimentos  indispensáveis que o 

controlador de vôo deve obrigatoriamente obedecer,  entre eles, destaca-se a 

verifi cação de falha de transponder.

Neste caso, deve o controlador, imediatamente, comunicar-se com o piloto da 

aeronave, e solicitar o acionamento do referido equipamento. E, caso persista a 

falha, que o controlador realize testes específi cos.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, tais procedimentos  deveriam ter 

sido realizados pelo acusado Jomarcelo, que tinha conhecimento de que a aeronave 
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N600XL encontrava-se em nível de  cruzeiro incompatível com o plano de vôo e 

impróprio para o sentido a ser percorrido na aerovia UZ6. E mais, ao transferir o posto 

para o outro controlador de vôo, não forneceu as informações devidas sobre nível de 

cruzeiro da aeronave N600XL. Contrariamente, afi rmou que a mesma encontrava-se 

no nível F360, ou seja, a 36 mil pés, quando, na verdade, a aeronave encontrava-se no 

nível F370, ou seja, a 37000 mil pés, incompatível com a rota percorrida.

[...]

Compulsando os autos, verifi co que quanto à primeira conduta - negligência 

quanto às falhas de transponder e de comunicação -,  Lucivando Tibúrcio de 

Alencar foi absolvido sumariamente.

Consiste, pois, a insurgência do Recorrente tão somente com relação à alegada 

negligência por não ter programado o console n. 08, sob o seu  comando, com 

as chamadas frequências auxiliares da carta de rota dos pilotos, o que impediu 

e difi cultou a comunicação entre a aeronave Legacy  e o Centro de Controle de 

Tráfego Aéreo.

Do Laudo Pericial, elaborado pela Polícia Federal, extrai-se o seguinte:

[...]

De consignar que, em uma passagem anterior, o referido laudo faz referência a 

três tentativas de comunicação da aeronave com o sistema aéreo que não teriam 

fi cado devidamente registradas. E, em seguida, assevera que “as duas tentativas 

seguintes, listadas sob o índice 27 da  tabela 8, foram recebidas pelo ACC-BS, 

de modo que foi possível  determinar a freqüência utilizada: 123,3, conforme 

indicado na tabela.  Embora essas comunicações tenham sido recebidas pelo 

ACC, elas não foram ouvidas pelo controlador responsável pela aeronave N600XL, 

pois a  freqüência 123,3 não se encontrava programada no console utilizado 

pelo controlador” (fl s. 892⁄893).

No particular, cabe destacar que tão somente após 10 (dez) minutos de assumir 

o comando, Lucivando veio a fazer a primeira tentativa com a  aerovane Legacy 

600. Exatamente às 19h26m56s, o que denota a sua  negligência. Primeiro, em 

razão da inoperância do transpoder; e, segundo,  porque quando ele começou 

a operar, a aeronave estava entrando na área  crítica (“não radar”), ou seja, a 

cobertura do radar nesse espaço é falha ou  inexistente, situações que supõe-se 

tenha conhecimento em razão do cargo que ocupa.

A segunda tentativa deu-se às 19h27m12s, ou seja, após 07 minutos 

da primeira, e sem obtenção de resposta. Às 19h53m38s, fez a terceira tentativa às 

cegas para informar a freqüência ao Centro de Controle Amazônico.

Não restam dúvidas de que o ora Recorrente, Lucivando Tibúrcio, foi displicente 

aos procedimentos do instrumental normativo do ACC-BS - ICA 100-12, que regula 

as atribuições do controlador. Deveria ter, desde a primeira tentativa, utilizado - se 
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das demais freqüências válidas para o setor, uma vez que bastaria programar as 

cinco freqüências auxiliares existentes, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

De consignar, ainda, que o piloto da aeronave Legacy, no período 

entre  19h48m13s e 19h52m56s fez 12 (doze) tentativas de comunicação com 

o CINDACTA 1, através de outras freqüências e estas não estavam programadas 

no console do acusado. E, como os setores 7, 8 e 9 estavam agrupados no console 

8, o controlador poderia selecionar a freqüência de  todos os setores (fl. 149 

do relatório do CENIPA), o que não ocorreu na  hipótese dos autos. O Apelante 

preferiu insistir em apenas uma freqüência em que pese a ciência da difi culdade 

de comunicação do N600XL.

E, entre outros termos, conclui o mencionado laudo que não restam dúvidas 

de que os pilotos do Legacy tentaram estabelecer comunicação com a aeronave 

em frequência válida para o setor e que não estava programada no console do 

controlador, o que tornou frustrada a comunicação. É certo que a mensagem “foi 

recebida pelo ACC-BS” e registrada no “Centro” e, como não chegou ao console ou 

não foi ouvida, é porque a freqüência não estava programada.

De ressaltar que a tese suscitada pela Defesa de que não ocorreu 

nenhuma  “perícia independente”', ao argumento de que não haveria no 

Brasil profi ssional com independência sufi ciente para atuar como perito no caso, e 

que o acidente, por ter relação com os serviços da Força Aérea Brasileira, põe sob 

suspeita todo e qualquer perito brasileiro, não merece acolhimento.

Com efeito, o Laudo Pericial produzido pelo Instituto Nacional de Criminalística 

confirma que a Carta de Rota H3, que contém a aerovia UZ6,  apresenta as 

frequências utilizadas pelo setor 7 do Controle de Tráfego Aéreo de Brasília, que 

são:

123,30; 128,00; 133,05; 135,90 e 121,50. E destas frequências tão  somente a 

135,90 encontrava-se programada no console n. 08, sob a  responsabilidade do 

acusado Lucivando Tibúrcio de Alencar. E  que a aeronave Legacy 600 fez várias 

tentativas de contato, através das  frequências 123,30; 133,05 e 135,90 (fl . 894). 

Estas também foram as conclusões do laudo elaborado pela CENIPA (fl . 53).

De consignar, ainda, que tanto os laudos elaborados pelo Instituto  Nacional de 

Criminalistica quanto o do CENIPA comprovam que, de  fato, ocorreu a ausência de 

programação das frequências no console n. 08 e, por isso, fi cou o controlador de vôo, 

o ora acusado  Lucivando Tibúrcio, impedido de receber as chamadas  efetuadas 

pelo Legacv 600.

[...]

Na espécie, Lucivando Tibúrcio de Alencar, consciente da perda do transponder 

e, posteriormente, de qualquer sinal de radar do jato Legacy, buscou contato com 

a aeronave, mas não executou os  procedimentos previstos no ICA 100-12 para 

a perda do transponder e de  contato com o radar (itens 13.2.1, 14.4.9. 14.4.10, 

14.4.11. 14.6.3 e 14.6.4), contrariamente, manteve a aeronave Legacy voando.
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Frente às difi culdades de contato com a aeronave, observa-se que também não 

executou os procedimentos para falhas de comunicação, previstos no ICA 100-12 

(itens 4.1.2, 7.14.1, 7.14.2 e 7.14.6 (cf. relatório CENIPA fl . 152).

Diante desse contexto, o Recorrido Lucivando Tibúrcio de  Alencar não só foi 

negligente por não ter selecionado no console as freqüências indicadas para o setor, 

mas, também, imperito no manuseio do console, posto que se estivesse selecionado 

as  freqüências indicadas na carta de rotas dos pilotos teria recebido as  chamadas 

provenientes da aeronave.

Ademais, é certo que a ausência de programação das freqüências no console de 

Lucivando, e que prejudicou a comunicação entre a  aeronave e o Legacy em pleno 

vôo em espaço aéreo controlado, surge como uma circunstância que, de fato, agrava 

a conduta delituosa perpetrada.

Desse modo, não há que se falar em atipicidade da conduta, que o Recorrente agiu 

em conformidade com o estrito cumprimento de dever legal. Na espécie, encontra-se 

evidenciado nos autos que, de fato, Lucivando Tibúrcio de Alencar não cumpriu o 

dever de selecionar, no console, as freqüências indicadas para o setor, não havendo 

como aplicar a excludente de culpabilidade, por  inexigibilidade de conduta diversa, 

razão pela qual a manutenção da sua condenação é medida que se impõe.

[...]” (e-STJ, fl s. 4.792-4.811, grifou-se)

Ressalte-se que, para alterar as conclusões a que chegou o Tribunal  a 

quo a respeito das alegações pertinentes à absolvição pela ausência de nexo de 

causalidade ou pelo  estrito cumprimento de dever legal, é imprescindível a 

incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 

7⁄STJ. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no  agravo em recurso 

especial. Estelionato e extorsão.  Ausência de violação do art. 155 do CPP. 

Absolvição.  Necessidade de revolvimento fático probatório.  Súmula 7⁄STJ. 

Agravante não descrita na denúncia.  Aplicação. Possibilidade. Ausência de 

contrariedade ao  princípio da correlação. Súmula 83⁄STJ. Negativa de  prestação 

jurisdicional. Não ocorrência. Execução  provisória da pena privativa de 

liberdade.  Impossibilidade. Agravo improvido. Execução  antecipada da pena 

indeferida.

1. Ausente a apontada negativa de prestação jurisdicional, se o 

acórdão apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução 

da controvérsia, a afastar a tese de violação do art. 619 do CPP.

2.  Tendo o Tr ibunal  de origem concluído que ter iam sido 

devidamente  comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, por meio 

de provas  colhidas tanto na fase investigatória quanto judicial, não há falar 

em violação do art. 155 do CPP.
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3. A pretensão de absolvição demandaria incursão na seara probatória, vedada 

no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7⁄STJ.

[...]

7. Agravo regimental improvido e indeferida a execução provisória da pena.”

(AgRg nos EDcl no AREsp 1.486.558⁄SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 10⁄12⁄2019, DJe 12⁄12⁄2019)

“Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfi co de drogas. Autoria 

do delito. Pedido de absolvição. Violação do art. 155 do Código de Processo Penal 

- CPP. Não confi gurada. Dosimetria da pena. Causa  de diminuição de pena do 

§ 4º do art. 33 da Lei n.  11.343⁄2006. Requisitos não preenchidos. Dedicação 

à atividade criminosa. Habitualidade da conduta. Provas dos autos. Circunstâncias 

do delito. Revolvimento fático-probatório. Incidência do verbete n. 7 do Superior 

Tribunal de Justiça - STJ. Agravo regimental desprovido.

1. Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois a alteração do 

que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese 

de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o 

que é inviável na via eleita.

2. O Tribunal de origem concluiu que o agravante se dedicava a 

atividades  criminosas, ao argumento de que as provas colhidas e a 

quantidade dos  entorpecentes e apetrechos demonstram a habitualidade na 

traficância, o  que afasta a aplicação da minorante. Rever esse entendimento 

demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que 

atrai a incidência da Súmula n. 7 desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1.534.964⁄SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,  Quinta Turma, 

julgado em 26⁄11⁄2019, DJe 05⁄12⁄2019)

“Processual penal. Agravo regimental no agravo em  recurso especial. 

Interposição prematura. Ausência de  ratificação posterior. Intempestividade. 

Súmula 418 do STJ. Corrupção passiva. Pleito de absolvição. Ausência de provas. 

Súmula 7 do STJ. Incidência.

1. Esta Corte Superior vem decidindo reiteradamente, mesmo na seara penal, 

que é intempestivo o recurso especial interposto prematuramente, a  teor do 

disposto na Súmula 418 do STJ, segundo a qual “é inadmissível o recurso especial 

interposto antes da publicação do acórdão dos embargos  de declaração, sem 

posterior ratifi cação”.

2. O acolhimento do pedido de absolvição, fundado na ausência de demonstração 

do nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o  evento delituoso, esbarra 

na dicção da Súmula 7 do STJ, à vista da  necessária incursão no conjunto fático-

probatório, providência inviável no âmbito do recurso especial.
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3. Agravos regimentais desprovidos.”

(AgRg no AREsp 440.066⁄ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado 

em 20⁄08⁄2015, DJe 08⁄09⁄2015, grifou-se)

“Processual penal. Nulidade. Imprestabilidade da prova  para a absolvição. 

Reexame de provas. Súmula 7-STJ.

1 -  Dizer da prática de crime sob o amparo da excludente de ilicitude  do estrito 

cumprimento do dever legal é intento que esbarra no óbice  da Súmula 7-STJ, pois 

demanda revolvimento de aspectos  fático-probatórios, soberanamente delineados 

pelas instâncias ordinárias.

2 - Recurso não conhecido.”

(REsp 53.816⁄PR, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta  Turma, julgado em 

07⁄10⁄1999, DJ 08⁄11⁄1999, p. 100, grifou-se)

Procedo à análise do recurso especial do Ministério Público Federal.

O Tribunal a quo fi xou a pena dos réus da seguinte forma:

 “Passo à dosimetria da pena de Jomarcelo Fernandes dos Santos.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifi co que a conduta merece 

severa reprovação. A culpabilidade do réu é de elevada  reprovabilidade por 

se tratar de inobservância de procedimentos  elementares na aviação; os bons 

antecedentes atestam a primariedade; a  personalidade, a conduta social, os 

motivos e as circunstâncias do crime são normais para a espécie; as circunstâncias 

do crime são gravíssimas, uma vez que deixou de manejar os instrumentos sob sua 

responsabilidade de forma adequada; as conseqüências do crime, não obstante 

gravíssimas,  com a morte de 154 (cento e cinqüenta e quatro) pessoas, que 

se encontravam a bordo da aeronave GOL vôo 1907, não serão consideradas para 

fi xação da pena -base além do mínimo legal, porque já integram a qualifi cadora 

do delito; o comportamento da vítima é desinfl uente para o cômputo da pena.

Assim sendo, entendo como necessário e suficiente para a reprovação 

e prevenção do delito estabelecer a pena -base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses 

de detenção.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição 

de pena. Incide, no entanto, a causa de aumento do artigo 121, § 4°, do Código 

Penal, razão pela qual majoro em 1⁄3 (um terço), resultando a pena em 02 (dois) 

anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Incide, ainda, a parte fi nal do artigo 258 do Código Penal, que determina 

o aumento da pena em 1⁄3 (um terço) em caso de homicídio culposo, o que torna 

a pena defi nitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês) e 10 (dez) dias de detenção.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §2°, c).
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Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem 

determinadas pelo Juízo da Execução (CP, art. 44, § 2°).

[...]

Desse modo, não há que se falar em atipicidade da conduta, que o Recorrente 

agiu em conformidade com o estrito cumprimento de dever  legal. Na espécie, 

encontra-se evidenciado nos autos que, de fato, Lucivando Tibúrcio de Alencar não 

cumpriu o dever de selecionar, no console, as freqüências indicadas para o setor, 

não havendo como aplicar a excludente de culpabilidade, por inexigibilidade de 

conduta diversa, razão pela qual a manutenção da sua condenação é medida que 

se impõe.

[...]

Passo ao novo cálculo da pena imposta ao réu Lucivando Tibúrcio de Alencar.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifi co que a conduta merece 

severa reprovação. A culpabilidade do réu é muito grave, em razão  do seu 

comportamento imperito e negligente com elevado grau de  reprovabilidade 

por se tratar de inobservância de procedimentos  elementares na aviação; os 

bons antecedentes atestam a primariedade; a personalidade, a conduta social, os 

motivos e as circunstâncias do crime são normais para a espécie; as circunstâncias 

do crime são gravíssimas, uma vez que deixou de manejar os instrumentos sob sua 

responsabilidade de forma adequada; as conseqüências do crime, não obstante 

gravíssimas,  com a morte de 154 (cento e cinqüenta e quatro) pessoas, que 

se encontravam a bordo da aeronave GOL vôo 1907, não serão consideradas para 

fi xação da pena -base além do mínimo legal, porque já integram a qualifi cadora 

do delito; o comportamento da vítima é desinfl uente para o cômputo da pena.

Assim sendo, entendo como necessário e suficiente para a reprovação 

e prevenção do delito estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses 

de detenção.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de diminuição 

de pena. Incide, no entanto, a causa de aumento do artigo 121, § 4°, do Código 

Penal, razão pela qual majoro em 1⁄3 (um terço), resultando a pena em 02 (dois) 

anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Incide, ainda, a parte fi nal do artigo 258 do Código Penal, que determina 

o aumento da pena em 1⁄3 (um terço) em caso de homicídio culposo, o que torna 

a pena defi nitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês) e 10 (dez) dias de detenção.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §2°, c).

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem 

determinadas pelo Juízo da Execução (CP, art. 44, § 2°).” (e-STJ, fl s. 4.800-4.819)

A questão alegada pelo  Parquet  cinge-se ao reconhecimento do 

vetor  consequência do crime como desfavorável em razão da morte das 154 
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pessoas que estavam a bordo da aeronave, o que extrapolaria a conduta praticada 

pelos réus. Além disso, mantendo-se a aplicação das causas de aumento previstas 

nos arts. 121, § 4º, e 258 do Código Penal.

O Tribunal de origem, quanto ao ponto, asseverou:

“Passo à dosimetria da pena de Jomarcelo Fernandes dos Santos.

[...] as conseqüências do crime, não obstante gravíssimas, com a morte de 154 

(cento e cinqüenta e quatro) pessoas, que se encontravam a bordo da aeronave 

GOL vôo 1907, não serão consideradas para fixação da pena  -base além do 

mínimo legal, porque já integram a qualifi cadora do delito; o comportamento da 

vítima é desinfl uente para o cômputo da pena.

[...]

Passo ao novo cálculo da pena imposta ao réu Lucivando Tibúrcio de Alencar.

[...] as conseqüências do crime, não obstante gravíssimas, com a morte de 154 

(cento e cinqüenta e quatro) pessoas, que se encontravam a bordo da aeronave 

GOL vôo 1907, não serão consideradas para fixação da pena  -base além do 

mínimo legal, porque já integram a qualifi cadora do delito;

[...]” (e-STJ, fl s. 4.800-4.819)

É importante ressaltar que a forma qualifi cada (art. 263 do CP) do delito 

previsto no art. 261 do CP (atentado contra a segurança de transporte marítimo, 

fl uvial ou aéreo) prevê que, “se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a 

262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se 

o disposto no art. 258.” Desse modo, para a ocorrência  da forma qualifi cada, 

basta que ocorra uma morte ou a lesão corporal. Ocorrendo qualquer um desses 

eventos, aplica-se o art. 258 do CP que determina a aplicação de um aumento 

de um terço sobre a pena prevista ao homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP). 

Entretanto, há previsão de aumento de um terço (art. 121, § 4º, do CP) nos 

casos em que o homicídio culposo foi  praticado com inobservância de regra 

técnica de profi ssão, arte ou ofício.

Nesse contexto, não obstante a forma qualifi cada do delito de atentado 

contra a  segurança de transporte marítimo, fl uvial ou aéreo exija o resultado 

morte, não se mostra  incompatível a valoração desfavorável do vetor 

consequência em razão da morte de um número maior pessoas. É evidente que 

o delito desbordou da reprovabilidade normal ínsita ao próprio tipo penal.

No caso, o evento morte ocorreu de modo a atrair a qualifi cadora do art. 

258 do CP. Entretanto, a conduta praticada pelos agentes resultou não somente 
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uma morte, mas ceifou a vida de 154 pessoas que estavam a bordo da aeronave, 

o que justifi ca uma maior exasperação da pena-base em razão das consequências 

do crime.

Por fi m, nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, correta a 

aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do CP em razão de 

uma maior reprovabilidade pela ausência de observância das regras técnicas de 

profi ssão ou ofício na ocasião do cometimento da conduta criminosa.

Nesse sentido, invoco os seguintes precedentes:

“Penal. Agravo regimental no recurso especial. Homicídio culposo. Ofensa ao 

princípio da  colegialidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência.  Aplicação da 

majorante prevista no § 4º do art. 121 do CP. Admissibilidade. Ausência de cuidado 

objetivo  devidamente indicada. Inobservância de regra técnica  específi ca da 

profi ssão comprovada. Bis in idem não confi gurado.

I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento  Interno desta Corte (art. 

932, inciso III, do CPC⁄2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) 

permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, 

ou que não tiver impugnado especifi camente todos os fundamentos da decisão 

recorrida, e  ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve 

entendimento  firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência 

consolidada  do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, 

a respeito  da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão 

em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade.

II - Delineada a ausência do dever objetivo de cuidado, associada 

à inobservância de regra técnica específi ca da profi ssão, correta a incidência do § 

4º, primeira parte, do art. 121 do Código Penal.

“Tal dispositivo só se aplica quando se trata de um profi ssional, pois somente 

em tal caso se acresce a medida do dever de cuidado e a reprovabilidade da falta 

de atenção, diligência ou cautela exigíveis” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de 

Direito Penal - Parte Especial - Volume 1: Ed. Forense, 11ª edição, 1995, p. 46-47).

III - Não confi gura bis in idem considerar, a partir do exame de uma  mesma 

conduta (comissiva ou omissiva), realizado o tipo culposo descrito  no art. 121, 

§ 3º, do Código Penal, e, ao mesmo tempo, entender pela  causa de aumento 

prevista no § 4º do citado tipo legal (precedentes).

IV - No caso dos autos, são distintos os fundamentos para imputar a conduta 

culposa e fazer incidir a causa especial de aumento de pena.

Portanto, não há que se falar em bis in idem.

Agravo regimental desprovido.”
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(AgRg no REsp 1.828.323⁄MG, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda  Raposo 

(Desembargador Convocado Do TJ⁄PE), Quinta Turma, julgado em 07⁄11⁄2019, DJe 

12⁄11⁄2019)

“Agravo regimental no agravo em recurso especial.  Homicídio culposo. Art. 

121, §§ 3º e 4º, do Código Penal.  Negligência. Inobservância de regra técnica 

da profi ssão. Fundamentação defi ciente: inocorrência.

Bis in idem inexistente. Individualização de pena. Escorreita. Agravo regimental 

improvido.

1. Situação em que engenheiro responsável por obra foi condenado 

pelo homicídio culposo de servente de pedreiro que caiu no fosso de elevador.

2. Atribui-se maior reprovação à conduta culposa que despreza a existência de 

norma técnica disciplinando a atividade exercida. Isso porque ao profi ssional que 

desempenha certas atividades (como o médico e o  engenheiro), impõe-se um 

maior dever objetivo de cuidado.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência dessa Corte assentou que 

a  causa de aumento de pena referente à inobservância de regra técnica 

de  profissão se situa no campo da culpabilidade, demonstrando que 

o comportamento do agente merece uma maior censurabilidade.

3. Demonstrado à saciedade, nos autos, que o acusado foi negligente, ao não 

se preocupar com a segurança dos trabalhadores da obra por cuja  fi scalização 

era responsável, desrespeitando também, com essa conduta,  norma específi ca 

da profi ssão, incide a causa de aumento de inobservância  de regra técnica de 

profi ssão prevista no § 4º do art. 121 do CP.

4. Não há que se falar em bis in idem em virtude de ter sido o réu condenado por 

culpa e de ter sua pena majorada pelo fato de o crime resultar de inobservância 

de regra técnica de profi ssão.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 1.097.076⁄SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 20⁄02⁄2018, DJe 28⁄02⁄2018)

No mesmo sentido, trago ainda julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal 

e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado 

contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com  sanção 

aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio  culposo, no 

caso de morte). 3. Alegação de violação ao artigo 93, inciso  IX, da CF. Acórdão 

recorrido sufi cientemente motivado. 4. Alegação de  violação ao princípio da 

individualização da pena (art. 5º, XLVI). Decisão que fez considerações negativas 

sobre a culpabilidade e as circunstâncias  do crime. Direito à individualização 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 741-801, Abril/Junho 2020 785

da pena satisfeito. 5. Violação aos  princípios da individualização da pena (art. 

5º, XLVI) e da legalidade penal  (5°, XXXIX). Aplicação da causa de aumento de 

pena do art. 121, § 4º, do  CP. Decisão recorrida que interpretou o texto legal e 

concluiu que a causa  de aumento era aplicável. Causa de aumento legalmente 

prevista.  Inaplicabilidade ao caso não evidente. Inexistência de ofensa direta 

à Constituição. 6. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) 

e legalidade penal (5°, XXXIX). Inobservância da regra técnica. Valoração tanto 

na tipicidade pelo crime do art. 261, quanto na causa de  aumento do art. 121, 

§ 4º, do CP. Bis in idem. Não ocorrência. A culpa não  precisa de decorrer de 

inobservância de regra técnica. 7. Violação aos  princípios da individualização 

da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°,  XXXIX). Cumulação das causas de 

aumento de pena do art. 121, § 4º, e  do art. 258, do CP. Interpretação razoável 

do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 

8. Violação ao direito à  individualização da pena (art. 5º, XLVI). Negativa da 

substituição da pena  privativa de liberdade por restritivas de direito. Crime 

culposo. Mesmo em  crimes culposos, a substituição da pena depende de um 

juízo de sufi ciência das penas alternativas – art. 44, III, CP. Inexistência de violação 

direta à Constituição.

9. Ausência de argumentos capazes de infi rmar a decisão agravada. 10. Agravo 

regimental a que se nega provimento.”

(AgR no ARE n. 896.843⁄MT, Segunda Turma, Rel.  Min. Gilmar Mendes, DJe de 

23⁄09⁄2015, grifo nosso)

Assim sendo, na espécie, a dosimetria das penas dos réus deve 

ser  redimensionada, de modo a exasperar a penas-base também pelas 

consequências do crime.

Passo, portanto, ao redimensionamento das penas de acordo com o 

que estabelecido pelas instâncias ordinárias.

Em relação a Jomarcelo Fernandes dos Santos:

Na primeira fase, considerando desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias 

e  consequências do crime, estabeleço a pena-base em 2 anos e 6 meses de 

detenção. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena 

fi xada. Por fi m, aplico a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código 

Penal, razão pela qual majoro em 1⁄3, resultando na pena de 3 anos e 4 meses de 

detenção. Aplica-se ainda o aumento do art. 258 do CP, o que majora a pena em 

1⁄3, resultando a pena defi nitiva em 4 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, a ser 

cumprida no regime semiaberto.

Não obstante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Tribunal  a 

quo  substituiu  a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tendo 
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esta Corte acrescentado somente as consequências para exasperar a pena-base, 

não vejo óbice à manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, como determinado pelo Tribunal no acórdão recorrido.

Quanto a Lucivando Tibúrcio de Alencar:

Na primeira fase, considerando desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias 

e  consequências do crime, estabeleço a pena-base em 2 anos e 6 meses de 

detenção. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena 

fi xada. Por fi m, aplico a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código 

Penal, razão pela qual majoro em 1⁄3, resultando na pena de 3 anos e 4 meses de 

detenção. Aplica-se ainda o aumento do art. 258 do CP, o que majora a pena em 

1⁄3, resultando a pena defi nitiva em 4 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, a ser 

cumprida no regime semiaberto.

Não obstante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Tribunal  a 

quo  substituiu  a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tendo 

esta Corte acrescentado somente as consequências para exasperar a pena-base, 

não vejo óbice à manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, como determinado pelo Tribunal no acórdão  recorrido, 

já por se tratar de crimes  culposos, já por não ter havido impugnação do 

Ministério Público a este ponto, de modo que constituiria reforma em prejuízo, 

caso se fi zesse diferente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I, II e III, do 

Regimento  Interno do STJ,  conheço parcialmente  do recurso especial 

de  Jomarcelo Fernandes  dos Santos e Lucivando Tibúrcio de Alencar e, nessa 

parte, nego-lhe provimento, bem como dou parcial provimento ao recurso do 

Ministério Público Federal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

 

 RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 126.092 - SP (2020⁄0096758-5) 

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Maycon Cesar Sousa Silva (preso)

Advogado: Angelo Augusto Hoto Marcon  - SP331233

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
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EMENTA

Recurso ordinário em  habeas corpus. Tráfico  ilícito de 

entorpecentes. Invasão domiciliar e  do local de trabalho efetuada 

por policiais  militares sem prévia autorização judicial.  Ausência de 

justa causa para concluir pela  existência de situação de fl agrante. 

Abordagem  do paciente na rua, seguida de revista pessoal  na qual 

nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Condução subsequente 

do suspeito a seu local de trabalho e à sua residência, nos quais foram 

encontrados entorpecentes. Nulidade das provas obtidas na busca e 

apreensão. Constrangimento ilegal evidenciado. Recurso provido.

1. O Supremo Tribunal Federal defi niu, em repercussão geral, 

que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se 

revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período 

noturno -  quando amparado em fundadas razões, devidamente 

justifi cadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar 

ocorrendo, no  interior da casa, situação de fl agrante delito (RE n. 

603.616⁄RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8⁄10⁄2010).

2. A Corte Suprema assentou, também, que “o conceito de 

‘casa’, para o fi m da proteção jurídico-constitucional a que se refere 

o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 

82.788⁄RJ,  Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma do STF, julgado 

em 12⁄04⁄2005, DJe de 02⁄06⁄2006; RE 251.445⁄GO, Rel. Min. Celso 

de Mello, decisão monocrática publicada no DJ de 03⁄08⁄2000), pois 

compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer 

compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação 

coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, 

onde alguém exerce profi ssão ou atividade” (RHC 90.376⁄RJ,  Rel. 

Min. Celso de Mello, 2ª Turma do STF, julgado em 03⁄04⁄2007, DJe de 

18⁄05⁄2007).

3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em 

estabelecimentos  protegidos pela garantia constitucional da 

inviolabilidade do domicílio depende, para sua validade e regularidade, 

da existência de fundadas  razões (justa causa) que sinalizem para a 

possibilidade de mitigação do  direito fundamental em questão. É 

dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a 
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conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que 

se mostra possível sacrifi car o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. “A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros 

elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso 

de policiais  no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas 

situações, justa causa para a medida.” (HC 512.418⁄RJ, Rel. Ministro 

Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26⁄11⁄2019, DJe 03⁄12⁄2019.)

5. Somente a informação de que o paciente tivera 

envolvimento anterior com tráfi co de drogas não autoriza a autoridade 

policial a  conduzi-lo até seu local de trabalho e sua residência, 

locais protegidos pela garantia constitucional do art. 5º, IX, da CF, 

para ali efetuar  busca, sem prévia autorização judicial e sem seu 

consentimento, diante da inexistência de fundamento sufi ciente para 

levar à conclusão de que, naqueles locais, estava sendo cometido algum 

tipo de delito, permanente ou não. Precedente: (HC 527.161⁄RS, Rel. 

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26⁄11⁄2019, 

DJe 29⁄11⁄2019).

6. No caso concreto, a leitura dos Termos de Depoimento 

dos  condutores do paciente, na ocasião do flagrante, revela que, 

após  terem abordado e revistado o paciente na rua por terem 

conhecimento de seu envolvimento anterior com o tráfi co, e com ele 

encontrarem apenas T$ 35,00 e um molho de chaves, sem qualquer 

indício ou  investigação prévia sobre local em que poderia haver 

droga, o paciente  foi por eles conduzido primeiro a seu local de 

trabalho (uma  barbearia), onde foram encontrados 14 (quatorze) 

“eppendorfs”  contendo substância semelhante a cocaína, e depois à 

sua residência, na qual foram descobertos saquinhos plásticos, típicos 

de embalar drogas, dois comprimidos e, no quarto do autuado, uma 

balança de precisão.

7. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no 

local de trabalho e no domicílio do paciente sem seu consentimento 

e sem  prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião deve 

ser considerada ilícita.

8. Já tendo havido condenação do paciente no 1º grau de 

jurisdição, deve a sentença ser anulada, absolvendo-se o paciente, com 

fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

9. Recurso provido.
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ACÓRDÃO 

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

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

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

Ministro Relator.  Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Jorge 

Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 23 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe: 30.6.2020 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Cuida-se de recurso ordinário 

em  habeas corpus  interposto por Maycon  César Sousa Silva contra acórdão do 

Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou a ordem por ele pleiteada e por meio 

da qual pretendia fossem declaradas nulas as provas obtidas em busca domiciliar 

efetuada por policiais militares sem prévia autorização judicial,  trancando-se, 

por consequência, a ação penal n. 1500212-84.2019.8.26.0129, em curso na 1ª 

Vara criminal da Comarca de Casa Branca⁄SP.

Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

Habeas Corpus Tráfi co de Drogas - Alegação de que o paciente estaria sofrendo 

constrangimento ilegal consistente no processamento de ação penal de natureza 

condenatória fundada em provas obtidas por meios ilícitos - Pleito objetivando 

a  concessão da liminar para ser agraciado com a liberdade  provisória - Liminar 

indeferida - Presença de justa causa para a persecução penal - Presente requisitos 

da custódia cautelar -  Reincidente específico em tráfico de drogas - Ordem 

denegada.

(HC n. 2284697-72.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16ª 

Câmara criminal do TJ⁄SP, unânime, julgado em 5⁄2⁄2020)

Inconformado, insiste o recorrente na ilegalidade da prova 

coletada,  alegando ter sido abordado, no dia 18⁄03⁄2019, na rua por Policiais 

Militares, sem que houvesse prévia denúncia contra si e sem que estivesse em 
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atitude suspeita ou que tivesse  consigo qualquer objeto ilícito, após o que os 

policiais o teriam colocado na viatura e se dirigido ao seu local de trabalho e 

depois à sua residência, ingressando em ambos sem autorização sua e sem prévio 

mandado judicial. Supostamente, na barbearia em que trabalha,  teriam sido 

encontrados 9,97 gramas de cocaína.

Aponta ilegalidade, inclusive, na sua condução pelos policiais até o local 

de trabalho e sua residência, posto que não haviam identifi cado nada de irregular 

em sua conduta durante sua abordagem na rua.

Argumenta que o local de trabalho também é protegido pela 

inviolabilidade garantida à residência dos cidadãos (RHC n. 90.376-2⁄RJ, Rel. 

Min. Celso de Mello), tanto  mais que se trata de local privado que estava 

fechado no momento da ocorrência.

Pede, assim, o provimento do recurso ordinário, cassando-se o 

acórdão recorrido, “para que sejam declaradas nulas todas as provas obtidas pelas 

buscas ilegais realizadas pelos Policiais Militares, e as suas derivadas, sendo certo 

que todas foram com base na ilicitude menciona, determinando o trancamento 

da referida ação penal de origem,  extinguindo a punibilidade do Paciente e 

colocando-o em liberdade” (e-STJ fl . 303).

Sucessivamente, pede “seja dado parcial provimento, a fi m de que o Paciente 

possua o direito de acompanhar prosseguimento do feito em liberdade” (e-STJ 

fl . 303).

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo, pugna pena manutenção do acórdão, ao argumento de que a apreensão de 

substância entorpecente está ancorada em circunstâncias suspeitas preexistentes 

(delação apócrifa e  envolvimento anterior em crime da mesma natureza), 

ressaltando que o recorrente possui registros criminais, é reincidente específi co 

e estava em gozo de livramento condicional autorizado em outro processo, na 

ocasião de sua abordagem.

No mais, defende a existência de fundamentação robusta para a 

prisão cautelar (apreensão de drogas; recorrente reincidente específi co; autuado 

em fl agrante, na fruição de livramento condicional por outro processo).

Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o órgão do Ministério 

Público  Federal que atua perante esta Corte opinou pelo desprovimento do 

recurso, em parecer assim ementado:
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Recurso em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Proteção do domicílio (art. 5º, XI, 

da CF). Atuação policial com base em fundada suspeita de cometimento de crime 

permanente. Entrada franqueada. Licitude da prova.

1. O Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade da prova obtida em suposta 

violação ao domicílio do recorrente, sob o  fundamento de que “havia suspeitas 

fundadas de envolvimento no  tráfico e o ingresso teria sido precedido de 

autorização”. Ao assim decidir, a Corte de origem acompanhou o entendimento 

desse Tribunal Superior, não merecendo reparos.

2. A alteração da conclusão de que havia suspeitas fundadas de envolvimento 

do recorrente no tráfi co e que o ingresso teria sido precedido de autorização não 

pode ser realizada na via eleita, por  demandar aprofundado exame da matéria 

fático-probatória dos autos.

3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca  (Relator): O Supremo 

Tribunal Federal defi niu, em repercussão geral, que o ingresso  forçado em 

domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora 

do dia,  inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas 

razões, devidamente  justifi cadas pelas circunstâncias do caso concreto, que 

indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de fl agrante delito (RE 

n. 603.616⁄RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8⁄10⁄2010).

A Corte Suprema assentou, também, que “o conceito de ‘casa’, para o 

fi m  da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei 

Fundamental,  reveste-se de caráter amplo (HC 82.788⁄RJ, Rel. Min. Celso 

de Mello, 2ª Turma do  STF, julgado em 12⁄04⁄2005, DJe de 02⁄06⁄2006; RE 

251.445⁄GO, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática publicada no DJ 

de 03⁄08⁄2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) 

qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação 

coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém 

exerce profi ssão ou atividade” (RHC 90.376⁄RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma 

do STF, julgado em 03⁄04⁄2007, DJe de 18⁄05⁄2007).

A extensão da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar 

a  estabelecimentos empresariais ou locais de trabalho vem sendo referendada 
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pela  jurisprudência mais recente como se vê, entre outros, dos seguintes 

precedentes:

Habeas corpus. 2. Inviolabilidade de domicílio (art. 5º, IX, CF). Busca e apreensão 

em estabelecimento empresarial.  Estabelecimentos empresariais estão sujeitos 

à proteção contra o  ingresso não consentido. 3. Não verificação das hipóteses 

que dispensam o consentimento. 4. Mandado de busca e apreensão perfeitamente 

delimitado. Diligência estendida para endereço  ulterior sem nova autorização 

judicial. Ilicitude do resultado da diligência. 5. Ordem concedida, para determinar 

a inutilização das provas.

(HC 106.566, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16⁄12⁄2014, 

Processo Eletrônico DJe-053 Divulg 18-03-2015  Public 19-03-2015) 

E m e n t a: Fiscalização tributária – Apreensão de livros contábeis e documentos 

fi scais realizada, em  escritório de contabilidade, por agentes  fazendários e policiais 

federais sem mandado  judicial – Inadmissibilidade –  Espaço privado, não  aberto 

ao público, sujeito à proteção  constitucional da inviolabilidade domiciliar 

(CF,  art. 5º, XI) – Subsunção ao conceito normativo de  “casa” – Necessidade 

de ordem judicial  –  Administração pública e fiscalização tributária –  Dever de 

observância, por parte de seus órgãos e  agentes, dos limites jurídicos impostos 

pela  constituição e pelas leis da república –  Impossibilidade de utilização, pelo 

Ministério  Público, de prova obtida com transgressão à  garantia da inviolabilidade 

domiciliar – Prova  ilícita – Inidoneidade jurídica – “Habeas corpus”  deferido. 

Administração tributária – Fiscalização –  Poderes – Necessário respeito aos direitos 

e  garantias individuais dos contribuintes e de  terceiros. – Não são absolutos os 

poderes de que se acham  investidos os órgãos e agentes da administração 

tributária, pois o  Estado, em tema de tributação, inclusive em matéria de 

fi scalização  tributária, está sujeito à observância de um complexo de direitos 

e  prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos contribuintes e  aos 

cidadãos em geral. Na realidade, os poderes do Estado encontram, nos direitos e 

garantias individuais, limites  intransponíveis, cujo desrespeito pode caracterizar 

ilícito  constitucional. – A administração tributária, por isso mesmo,  embora 

podendo muito, não pode tudo. É que, ao Estado, é somente  lícito atuar, 

“respeitados os direitos individuais e nos termos da lei”  (CF, art. 145, § 1º), 

consideradas, sobretudo, e para esse específi co  efeito, as limitações jurídicas 

decorrentes do próprio sistema  instituído pela Lei Fundamental, cuja efi cácia 

– que prepondera  sobre todos os órgãos e agentes fazendários – restringe-

lhes o  alcance do poder de que se acham investidos, especialmente  quando 

exercido em face do contribuinte e dos cidadãos da República, que são titulares 

de garantias impregnadas de estatura  constitucional e que, por tal razão, não 

podem ser transgredidas  por aqueles que exercem a autoridade em nome do 

Estado. A garantia da inviolabilidade domiciliar como limitação constitucional 

ao poder do estado em  tema de fi scalização tributária – Conceito de  “casa” 
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para efeito de proteção constitucional –  Amplitude dessa noção conceitual, 

que também  compreende os espaços privados não abertos ao  público, 

onde alguém exerce atividade  profissional: necessidade, em tal hipótese, 

de mandado judicial (CF, art. 5º, XI). – Para os fi ns da proteção jurídica a que se 

refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de “casa” 

revela-se abrangente e,  por estender-se a qualquer compartimento privado 

não aberto ao  público onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 

150, §  4º, III), compreende, observada essa específi ca limitação espacial  (área 

interna não acessível ao público), os escritórios profissionais,  inclusive os de 

contabilidade, “embora sem conexão com a casa de  moradia propriamente 

dita” (NELSON HUNGRIA). Doutrina.  Precedentes. –  Sem que ocorra qualquer das 

situações excepcionais  taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), 

nenhum agente público, ainda que vinculado à administração tributária do Estado, 

poderá, contra a vontade de quem de direito (“invito domino”), ingressar, durante o 

dia, sem mandado judicial, em espaço privado não aberto ao público onde alguém 

exerce sua  atividade profi ssional, sob pena de a prova resultante da diligência  de 

busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível,  porque impregnada 

de ilicitude material. Doutrina. Precedentes  específicos, em tema de fiscalização 

tributária, a propósito de  escritórios de contabilidade (STF).  – O atributo da  auto-

executoriedade dos atos administrativos, que traduz expressão  concretizadora 

do “privilège du préalable”, não prevalece sobre a  garantia constitucional da 

inviolabilidade domiciliar, ainda que se  cuide de atividade exercida pelo Poder 

Público em sede de  fiscalização tributária. Doutrina. Precedentes. Ilicitude 

da  prova – Inadmissibilidade de sua produção em juízo  (ou perante qualquer 

instância de poder) –  Inidoneidade jurídica da prova resultante de  transgressão 

estatal ao regime constitucional dos  direitos e garantias individuais. – A ação 

persecutória do  Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual 

se  instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em  elementos 

probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do 

“due process of law”, que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, 

uma de suas mais  expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso 

sistema de direito positivo. A “Exclusionary Rule” consagrada pela jurisprudência 

da Suprema Corte dos Estados Unidos da América  como limitação ao poder 

do Estado de produzir prova em sede  processual penal. – A Constituição da 

República, em norma  revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), 

desautoriza, por  incompatível com os postulados que regem uma sociedade 

fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo 

Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem  constitucional, 

repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos  probatórios que resultem 

de violação do direito material (ou, até  mesmo, do direito processual), 

não prevalecendo, em consequência,  no ordenamento normativo brasileiro, 

em matéria de atividade  probatória, a fórmula autoritária do “male captum, 

bene retentum”.  Doutrina. Precedentes. – A circunstância de a administração 

estatal  achar-se investida de poderes excepcionais que lhe permitem  exercer a 
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fi scalização em sede tributária não a exonera do dever de observar, para efeito do 

legítimo desempenho de tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição 

e pelas leis da República, sob pena de os órgãos governamentais incidirem em 

frontal desrespeito  às garantias constitucionalmente asseguradas aos cidadãos 

em  geral e aos contribuintes em particular. – Os procedimentos dos  agentes 

da administração tributária que contrariem os postulados  consagrados 

pela Constituição da República revelam-se  inaceitáveis e não podem ser 

corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de inadmissível subversão 

dos postulados  constitucionais que definem, de modo estrito, os limites 

– inultrapassáveis – que restringem os poderes do Estado em suas relações com 

os contribuintes e com terceiros.

(HC 103.325, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 03⁄04⁄2012, 

Acórdão Eletrônico DJe-213 Divulg 29-10-2014 Public 30-10-2014)

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em estabelecimentos 

protegidos pela garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio depende, 

para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) 

que sinalizem para a possibilidade  de mitigação do direito fundamental em 

questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir 

a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência  é que se 

mostra possível sacrifi car o direito à inviolabilidade do domicílio.

É bem verdade que o crime de tráfi co de drogas na modalidade atribuída 

ao ora paciente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal 

fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática 

do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos 

sufi cientes de probabilidade delitiva capazes  de demonstrar a ocorrência de 

situação fl agrancial.

Isso não obstante, esta Corte tem entendido que “a mera denúncia 

anônima,  desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de 

crime, não legitima o  ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, 

ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.” (HC 512.418⁄RJ, Rel. 

Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26⁄11⁄2019, DJe 03⁄12⁄2019.)

Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfi co de drogas. Crime 

permanente. Ingresso em domicílio sem mandado judicial. Flagrante. Justa causa. 

Possibilidade. Súmula 83⁄STJ. Revisão  probatória. Não cabimento. Súmula 7⁄STJ. 

Agravo improvido.
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1. É pacífi co, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes  permanentes, 

tal qual o tráfi co de drogas, o estado de fl agrância se protrai no tempo, o que não 

é sufi ciente, por si só, para justifi car  busca domiciliar desprovida de mandado 

judicial, exigindo-se a  demonstração de indícios mínimos de que naquele 

momento, dentro da residência, haveria situação de fl agrante delito.

2. Tendo o ingresso em domicílio decorrido de investigações  preliminares, 

dando conta da existência de trafi cância na residência da recorrente, não há falar 

em nulidade do fl agrante.

3. A análise de eventual validade das declarações prestadas por testemunha, 

que teria sido obrigada a prestar informação falsa  sobre o delito, exigiria 

revolvimento fático-probatório, providência  inadmissível nos termos da Súmula 

7⁄STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1.512.826⁄PR, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 18⁄02⁄2020, DJe 27⁄02⁄2020)

Processo penal. Agravo regimental no habeas  corpus. Crime de tráfico de 

entorpecentes.  Nulidade por violação de domicílio. Crime  permanente. Justa 

causa confi gurada. Inocorrência de ilegalidade. Agravo não provido.

1. Segundo jurisprudência fi rmada nesta Corte, o crime de tráfi co de drogas, 

na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui  crime permanente, 

configurando-se o flagrante enquanto o  entorpecente estiver em poder do 

infrator, incidindo, portanto, a  excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.  603.616, 

reafi rmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida 

de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de 

justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de fl agrante 

delito.

3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de  busca e 

apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os policiais militares, 

impulsionados por denúncia anônima sobre a ocorrência de comércio de drogas, 

foram até o local onde se encontrava o réu que, de pronto, tentou empreender 

fuga, lançando uma sacola de plástica sobre a laje da casa em que estava, na qual 

foram encontrados 26 microtubos de cocaína e 4 porções de maconha.

4. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e  estando 

devidamente registrada a justa causa para ensejar o  ingresso dos agentes 

de polícia no domicílio do réu, como acima  destacado, conclui-se que não se 

identifi ca a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa.

5. Agravo regimental não provido.
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(AgRg no HC 516.746⁄SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

15⁄08⁄2019, DJe 20⁄08⁄2019) 

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário.  Inadequação da via eleita. 

Tráfi co de drogas e  associação para o tráfi co. Invasão de domicílio.  Alegação 

de nulidade das provas. Crime permanente.  Flagrante delito. Fundadas razões. 

Atuação de  guardas municipais. Ausência de constrangimento  ilegal. Habeas 

corpus não conhecido.

1. (...).

2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua  validade e 

regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a 

possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente 

quando o contexto fático  anterior à invasão permitir a conclusão acerca da 

ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrifi car 

o  direito à inviolabilidade do domicílio (REsp 1.558.004⁄RS, Rel.  Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31⁄8⁄2017).

3. Na espécie, a fuga de suspeitos em direção à residência, os quais possuíam 

em depósito quantidade signifi cativa de substância  entorpecente (142,3g de 

crack e 287g de maconha), e as informações no sentido de que um dos pacientes 

controlava o  tráfico de drogas na região, legitimou a entrada dos policiais 

no domicílio, ainda que sem autorização judicial.

4. “É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes 

da guarda municipal não desempenham a função de  policiamento ostensivo; 

todavia, em situações de fl agrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a 

atuação dos agentes  municipais está respaldada no comando legal do art. 301 

do  Código de Processo Penal” (HC 471.229⁄SP, Rel. Ministro Joel  Ilan Paciornik, 

Quinta Turma, julgado em 19⁄2⁄2019, DJe 1º⁄3⁄2019)

5. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 525.772⁄SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 17⁄10⁄2019, DJe 24⁄10⁄2019) 

Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de  entorpecentes. Busca e 

apreensão domiciliar.  Possibilidade. Inviolabilidade de domicílio.  Existência de 

fundadas razões sobre a prática do  ilícito. Dosimetria. Aplicação da minorante 

prevista  no § 4º do art. 33 da Lei 11.343⁄2006. Quantidade das  drogas 

apreendidas. Ações penais em curso. EREsp 1.431.091⁄SP. Dedicação às atividades 

criminosas.  Fundamentos idôneos a afastar o benefício. Regime  prisional. 

Tribunal que aplicou o regime fechado em  razão da natureza e quantidade da 

droga  apreendida. Gravidade concreta do delito. Ausência  de constrangimento 

ilegal. Regime mais gravoso mantido. Agravo desprovido.

I – (...).
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II - Em crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfi co  ilícito de 

entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca  e apreensão, vale 

dizer, o estado flagrancial do delito de tráfico de  drogas consubstancia uma 

das exceções à inviolabilidade de  domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da 

Constituição Federal.

III - Na hipótese, o Tribunal de origem bem consignou “que a incursão ao local 

dos fatos ocorreu sob estado de fl agrante delito,  uma vez que havia fundadas 

razões para se acreditar que drogas  estivessem ali armazenadas.” Qualquer 

incursão que escape a  moldura fática ora apresentada, demandaria inegável 

revolvimento  fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste 

átrio  processual, ação constitucional de rito célere e de cognição  sumária. 

Precedentes.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 495.488⁄SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta  Turma, julgado em 

23⁄04⁄2019, DJe 29⁄04⁄2019) 

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfi co de drogas. Nulidade 

decorrente da falta de  registro escrito da sentença condenatória.  Ausência de 

prequestionamento. Incidência dos  verbetes sumulares n. 282 da Suprema 

Corte e n.º 211  desta Corte Superior. Concessão de habeas corpus  de ofício. 

Utilização como meio para análise do  mérito do recurso. Inviabilidade. Busca e 

apreensão  domiciliar. Possibilidade. Inviolabilidade de  domicílio. Existência de 

fundadas razões sobre a prática do ilícito. Gratuidade da justiça. Isenção de custas. 

Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.

(...).

3. O tráfico ilícito de drogas é delito permanente, podendo a  autoridade 

policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da 

noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente 

que nele for  encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição 

de mandado de busca e apreensão.

4. No caso concreto, a entrada na residência pela autoridade  policial foi 

precedida de fundadas razões que levaram à suspeita  da prática do crime, 

mormente pelo fato de que existiam denúncias  apontando o Agravante como 

traficante local, sendo que os  milicianos visualizaram o Acusado portando 

porções da droga. O  Réu, ao perceber a presença dos agentes da lei, tentou 

dispensar os entorpecentes.

5. (...).

6. Agravo regimental desprovido.
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(AgRg no AREsp 1.371.623⁄SC, Rel. Ministra Laurita Vaz,  Sexta Turma, julgado 

em 11⁄04⁄2019, DJe 30⁄04⁄2019)

No caso concreto, a leitura dos Termos de Depoimento dos condutores 

do  paciente, na ocasião do flagrante, revela que, sem qualquer indício ou 

investigação prévia sobre local em que poderia haver droga, o paciente foi por 

eles conduzido primeiro a seu local de trabalho (uma barbearia) e depois à sua 

residência, nos quais supostamente tiveram entrada franqueada pelo paciente e 

encontraram drogas.

Confira-se o exato teor da descrição dos eventos de acordo com os 

policiais que o conduziram:

Termo de depoimento do condutor Marcos Alexandre Cardoso:

(...) é policial militar da Força Tática de São João da Boa Vista e em companhia 

do policial ora testemunha afi rmou que estavam em  operação de combate ao 

Tráfi co de Drogas nesta cidade quando avistaram o autuado parado em uma 

esquina na Rua Luis Gonzaga  de Sillos, Bairro Nazareth. Declarou que  a 

equipe policial desta  cidade resolveu abordá-lo, pois já o conheciam dos 

meios policiais pela prática de tráfi co de drogas, bem como havia denúncias de 

que realizava o comércio de drogas. Ato contínuo, realizaram a revista pessoal e 

com o autuado nada de ilícito foi encontrado, sendo localizado em seu poder 

somente a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), bem como um molho de 

chaves. Indagado, o autuado relatou que as chaves eram de sua residência e 

de seu local de trabalho, qual seja, uma Barbearia. Em seguida, dirigiram-se 

a Barbearia do autor e, franqueada a entrada por ele, encontraram atrás de 

um “banner”, 14 (quatorze) “eppendorfs” contendo  substância semelhante 

a cocaína. Questionado sobre a localização  da droga, o autuado negou sua 

propriedade.  Dando continuidade  às diligências, foram até a residência do 

autuado, que estava com a  porta danificada, adentraram e localizaram 

sobre uma mesa, na  área externa, saquinhos plásticos, típicos de embalar 

drogas, dois comprimidos e no quarto do autuado também foi encontrada 

uma  balança de precisão. Novamente indagado, o autuado confirmou 

a propriedade da balança de precisão, explicando que, por ser usuário de droga, 

geralmente pesa o entorpecente que compra para ter conhecimento de que não 

está sendo enganado.

(e-STJ fl . 14 – negritei)

Idêntica narrativa se encontra no Termo de Depoimento do Policial 

Militar Wellington Davanco Bezerra à e-STJ fl . 15.
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Por sua vez, o paciente, ouvido em sede policial, declarou “que não autorizou 

a entrada dos policiais no seu estabelecimento comercial, contudo fi cou na 

viatura enquanto os policiais, utilizando as suas chaves, entraram e retornaram 

dizendo que haviam  sido localizadas as drogas apreendidas” (e-STJ fl . 16). 

Também afi rmou que “Em seguida, os policiais foram até a residência de seus 

pais, local onde também reside e lá também entraram  sem a sua autorização, 

danifi cando a porta da residência. Segundo os policiais localizaram uma balança 

de precisão, dois comprimidos e saquinhos plásticos. Negou as propriedades 

desses objetos, não sabendo informar onde os policiais encontraram tais coisas. 

Declarou que já  respondeu pelo delito de tráfi co de drogas, contudo dessa 

vez não fez nada, esclarecendo que a droga encontrada pelos policiais não lhe 

pertencia” (e-STJ fl . 16).

Diante desse contexto, tenho que somente a informação de que o 

paciente  tivera envolvimento anterior com tráfi co de drogas não autoriza a 

autoridade policial, após revista pessoal em que nada de ilícito foi encontrado na 

posse do suspeito, a conduzi-lo até seu local de trabalho e sua residência, locais 

protegidos pela garantia constitucional do art. 5º, IX,  da CF, para ali entrar, 

sem prévia autorização judicial e sem seu consentimento, diante da inexistência 

de fundamento suficiente para levar à conclusão de que, naqueles locais, 

estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.

Em situação semelhante, na qual o suspeito chegou a ser flagrado 

com  drogas em seu carro, a 6ª Turma desta Corte também entendeu não 

existirem fundamentos sufi cientes a autorizar a conclusão de que haveria justa 

causa para realização de busca em sua residência sem prévia autorização judicial. 

Confi ra-se:

Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes.  Prisão em flagrante. 

Regularidade. Domicílio como  expressão do direito à intimidade. Asilo 

inviolável. Exceções constitucionais. Interpretação restritiva. Invasão de domicílio 

pela polícia. Necessidade de  justa causa. Nulidade das provas obtidas. Teoria 

dos  frutos da árvore envenenada. Reconhecimento.  Prisão preventiva. Art. 312 

do CPP. Periculum  libertatis. Indicação necessária. Fundamentação  abstrata. 

Ilegalidade. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

1. Não há falar em ilegalidade do flagrante quando, em uma  abordagem 

de rotina da polícia militar, são encontrados  entorpecentes no veículo que o 

paciente dirigia.

2. O Supremo Tribunal Federal defi niu, em repercussão geral, que o ingresso 

forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se  revela legítimo - a 
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qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado 

em fundadas razões,  devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso 

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de fl agrante 

delito (RE n. 603.616⁄RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8⁄10⁄2010).

3. Não houve, no caso, referência à prévia investigação,  monitoramento 

ou campanas no local. Não existiu, da mesma  forma, menção a eventual 

movimentação de pessoas na residência  típica de comercialização 

de drogas. Também não se tratava de  averiguação de denúncia robusta 

e atual acerca da ocorrência de  tráfico naquele lugar. Ocorreu apenas a 

apreensão da chave do apartamento do acusado, na mesma oportunidade 

em que foram encontrados entorpecentes em seu veículo, e, em razão disso, 

os milicianos ingressaram na residência.

4. Uma vez que não há sequer como inferir - de fatores outros que  não 

o simples fato de haverem sido encontrados no veículo do réu  oito 

comprimidos de ecstasy, R$ 1.500,00, uma máquina de cartão  de crédito 

e a chave de seu apartamento - que o averiguado  estivesse praticando 

delito de tráfi co de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no 

interior do apartamento onde residia, não há razão séria para a mitigação da 

inviolabilidade do domicílio,  ainda que tenha havido posterior descoberta 

e apreensão, no local  aludido, de 1 revólver marca Taurus, calibre 32, 5 

munições, 1 balança de precisão, entorpecentes pesando aproximadamente 

7,2g de substância esverdeada semelhante a maconha, 16 frascos de vidro 

de lança-perfume, 1 celular branco marca Samsung e 88  comprimidos de 

ecstasy, sob pena de esvaziar-se essa franquia  constitucional da mais alta 

importância.

(...)

8. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para declarar  nulas 

as provas obtidas dentro do apartamento do paciente, nos  termos do voto, 

bem como para tornar sem efeito o decreto de  prisão provisória, ressalvada 

a possibilidade de nova imposição da  custódia cautelar caso efetivamente 

demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, 

sem prejuízo de fi xação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 527.161⁄RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta  Turma, julgado em 

26⁄11⁄2019, DJe 29⁄11⁄2019) – negritei.

Patente, assim, a ilegalidade da entrada dos policiais na residência e no 

local de trabalho do paciente, sem prévio mandado judicial e sem autorização 

do morador. De consequência, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas 

obtidas em tais buscas, assim como as delas derivadas.

Ver i f i cando o  andamento da  ação penal  n . 1500212-

84.2019.8.26.0129,  constatei que o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca 
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de Casa Branca⁄SP proferiu sentença em 02⁄04⁄2020, publicada em 04⁄05⁄2020, 

condenando o paciente pela prática do crime  previsto no art. 33, “caput”, 

da Lei nº 11.343⁄2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser  cumprida 

inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-

multa,  arbitrados unitariamente no mínimo legal. A defesa interpôs apelação 

criminal recebida pelo  magistrado de 1º grau em decisão de 12⁄05⁄2020, mas 

ainda não encaminhada ao Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto e reconhecendo-se a nulidade das provas obtidas 

na  busca domiciliar aqui considerada ilegal, a sentença deverá ser anulada, 

absolvendo-se o paciente por ausência de provas da materialidade do delito, com 

a expedição do competente alvará de soltura, se o paciente não estiver detido por 

outras razões.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para 

reconhecer a nulidade das provas de tráfi co de entorpecentes obtidas nas buscas 

na residência e no local de trabalho do paciente, bem como de todas as que delas 

derivaram, e, por conseguinte, absolver o paciente, com fulcro no art. 386, II, do 

CPP.

É como voto.

 
 
 





Sexta Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N. 573.739 - DF 

(2020⁄0088524-7) 

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Agravante: Fellipe Th urler Macedo

Advogado: Felipe Th urler Macedo  - RJ149863

Agravado: Ministério Público Federal

Impetrado: Governador do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Processo penal. Agravo regimental no habeas corpus. Governador 

de estado apontado como  autoridade coatora. Ato normativo 

estadual. Alegação de ameaças à liberdade de locomoção. Inexistência 

de ato concreto.  Inadmissibilidade do  writ, na espécie. Agravo 

desprovido.

1. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, “serve o 

habeas corpus à proteção do direito de locomoção: permite a liberação de 

quem retido se encontra. Inadmissível o habeas corpus para discutir direito 

de acesso (ir por local ou a local específi co), de propriedade (permanecer em 

local) ou, como na espécie, de atividade a desempenhar em local específi co. A 

proteção constitucional é forte, célere, mas para afastar apenas a restrição ao 

direito de sair de onde se encontra - liberdade”  (AgRg no RHC  n. 

104.926⁄SP, relator Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

9⁄4⁄2019, DJe 25⁄4⁄2019).

2. No caso dos autos, a impetração voltou-se contra ato normativo 

expedido pelo Governador, que teria se valido da referida norma para 

justifi car as ameaças à população fl uminense caso ela viesse a sair de 

casa em tempos de pandemia.

3. A irresignação – de jaez preventiva – não encontrou, 

contudo,  eco na jurisprudência desta Corte, que não raras vezes 

já consignou que “o remédio constitucional, em sua feição preventiva, não 

tem cabimento contra o chamado ato de hipótese, futuro e incerto”  (STJ, 

AgRg no HC n. 520.143⁄RJ,  relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, DJe  de 15⁄10⁄2019), máxime em situações como a 
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presente pois, para legitimar o manejo do writ, in casu, “exige-se uma 

real ameaça ao direito de locomoção, não bastando uma suposição infundada 

de que venha a ocorrer algum constrangimento ilegal”  (STJ, AgRg no 

RHC n. 83.730⁄SP, relatora Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, DJe de 25⁄5⁄2017).

4. Quanto à alegação de bravatas por parte do Governador e 

da Autoridade Policial, não se pode ignorar que a situação delicada que 

acomete não só o Estado do Rio de Janeiro mas também todo o País 

pode exigir, por vezes, que as autoridades estatais atuem de forma mais 

enérgica, com expressões que, ictu oculi, possam exceder o hodierno, 

mas que não necessariamente isso implique em obstáculo ante tempus à 

liberdade de locomoção.

5. Ademais, o art. 268 do Código Penal é norma penal em 

branco  heterogênea e, como tal, depende de complementação por 

ato  normativo diverso da fonte legislativa que editou o precitado 

tipo  penal. Na hipótese dos autos, o decreto exarado pelo 

Poder  Executivo estadual foi editado para o fi m de complementar 

a norma extraída do referido dispositivo. Portanto, não há que se falar 

em ilegalidade no que tange à liberdade de locomoção por ser o Estado 

do Rio de Janeiro legitimado para tal mister, como  recentemente 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ratifi cação 

da liminar deferida nos autos da ADI n. 6.341⁄DF.

6. Agravo regimental desprovido. 

ACÓRDÃO

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

acima  indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis 

Júnior, Rogerio Schietti Cruz e  Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília, 02 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe: 9.6.2020
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RELATÓRIO

 O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de agravo regimental 

interposto por Fellipe Th urler  Macedo contra decisão monocrática por mim 

proferida, na qual indeferi liminarmente o habeas corpus outrora aviado.

Como constou da decisão agravada, o habeas corpus  impetrado, em causa 

própria, apontou como autoridade coatora o Governador do Estado do  Rio de 

Janeiro.

Extraiu-se, outrossim, da impetração que o Governador editou um decreto 

estadual (47.006⁄2020) que teria dado azo à seguinte manifestação (e-STJ fl . 4):

“... nós já estamos chegando no limite da tolerância, tô pedindo, daqui a pouco 

nós vamos começar a levar pra delegacia... do ponto de vista da consciência; 

agora, do ponto de vista legal, nós vamos começar a fotografar,  identifi car 

e depois essas pessoas serão processadas. Se não  quiser se identifi car naquele 

momento, será conduzido à delegacia. Então nós já estamos chegando no limite 

da tolerância...”

Sustentou, ainda, o agravante que a autoridade policial da 151ª Delegacia 

de Nova Friburgo⁄RJ, município no qual reside, teria seguido a mesma linha do 

Governador ao afi rmar que “os que teimarem em perambular pelas ruas sem objetivo 

justifi cável deverão ser conduzidos a  delegacia, podendo ser indiciados na forma do 

disposto do art. 268 do CP” (e-STJ fl . 5).

Daí a irresignação, na qual alegou o então impetrante⁄paciente, 

ora  agravante, que  “o Estado do Rio de Janeiro, através da Autoridade Coatora, 

ou  Delegados de Polícia, não têm poderes para suprimir coercitivamente o direito 

de ir e  vir do cidadão. Tal direito fundamental somente pode ser afastado em 

situações específi cas e excepcionais de Estado de Defesa e Estado de Sítio” (e-STJ fl . 6).

Aduziu ser “necessário o presente habeas corpus para garantir ao Impetrante-

Paciente seu básico direito de ir e vir, o qual está ameaçado e suprimido integralmente 

pelo uso da força monopolizada pelo Estado, que tenta obrigar o  isolamento de 

cidadãos assintomáticos ou fora de qualquer grupo de risco, violando os  contornos 

estabelecidos pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020”, e que  “a abordagem 

indiscriminada do Impetrante-Paciente, quando transitando pelas ruas  confi gura 

coação ilegal por ausência de justa causa a sustentar a investida estatal  contra o 

cidadão, vez que a própria Lei de regência do estado de emergência dispõe  que o 

isolamento e quarentena se aplicam a indivíduos doentes, contaminados ou suspeitos 

de estarem contaminados” (e-STJ fl . 8).
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Asseverou, outrossim, que  “é Advogado e desempenha atividade  essencial à 

sociedade, e que eventualmente no deslocamento entre a sua residência⁄escritório⁄repar

tições públicas para o desempenho de suas atividades poderá ser indicado na forma do 

art. 268 do CP, por teimar em perambular pelas ruas, dependendo da interpretação 

da Autoridade Policial, conforme  declarado pelo Delegado da 151ª DP de Nova 

Friburgo⁄RJ e comprovado nesta peça” (e-STJ fl . 8).

No presente recurso, repisa o agravante os mesmos argumentos expendidos 

por ocasião da impetração originária, reforçando, para tanto, que  “há uma real 

ameaça da liberdade de locomoção do impetrante-paciente, e é o que vem acontecendo 

aos cidadãos fl uminenses, conforme caso de grande repercussão aqui já  relatado, no 

qual familiares de um Deputado Federal, inclusive uma criança, foram  detidos e 

levados à Delegacia de Polícia por estarem se exercitando, sem realizar aglomerações 

ou levar riscos à sociedade, muito menos espalhar doenças” (e-STJ fl . 77).

Postula, ao fi nal, o provimento do recurso para que seja expedido  salvo-

conduto no sentido de o agravante poder transitar livremente pelas ruas 

e  logradouros públicos do Estado do Rio de Janeiro, enquanto não vier a ser 

contaminado pela Covid-19.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Razão não assiste ao 

agravante.

Consoante consignado na decisão ora objurgada, assinalou-se, inicialmente, 

que a impetração arrimou-se no art. 105, I, a e c, da Constituição da República, 

o qual preceitua que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, 

originariamente, os habeas corpus quando o coator for qualquer uma das pessoas 

mencionadas na alínea “a” do indigitado preceito de regência, entre elas 

os Governadores dos Estados.

Passo a expor as razões pelas quais o writ foi indeferido in limine litis.

Pois bem. Ao que se depreende, a insurgência voltou-se contra 

ato normativo expedido pelo Governador, que teria se valido da referida norma 

(citada no proêmio do relatório deste voto) para justifi car as ameaças à população 

fl uminense caso ela viesse a sair de casa em tempos de pandemia.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 803-852, Abril/Junho 2020 809

A irresignação – de jaez preventiva – não encontrou, contudo, eco 

na  jurisprudência desta Corte, que não raras vezes já consignou que  “o 

remédio  constitucional, em sua feição preventiva,  não tem cabimento contra o 

chamado ato  de hipótese, futuro e incerto”  (STJ, AgRg no HC n. 520.143⁄RJ, 

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15⁄10⁄2019, grifei), 

máxime em situações como a presente pois, para legitimar o manejo do writ, in 

casu, “exige-se uma real ameaça ao direito de locomoção, não bastando uma suposição 

infundada de  que venha a ocorrer algum constrangimento ilegal”  (STJ, AgRg 

no RHC n.  83.730⁄SP, relatora Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, DJe de 25⁄05⁄2017, grifei).

Frisou-se que, consoante recente decisão monocrática, da lavra da Ministra 

Assusete Magalhães, no HC n. 565.981⁄BA, “em tal perspectiva, não há como afastar, 

in casu, a inadequação da via eleita para o debate da lei em tese,  sem que  exista 

ordem de natureza arbitrária emanada das autoridades apontadas coatoras, capaz 

de ameaçar ou restringir a liberdade dos pacientes. A mera discussão da lei federal 

em vigor e de sua aplicação, em face de orientação  administrativa, baseada em lei 

estadual, no campo hipotético, ainda que aparentemente, no entender da impetrante, 

pudesse levar a abusos, não enseja o deferimento da ordem” (grifei).

De mais a mais, quanto à alegação de bravatas por parte do Governador 

e da Autoridade Policial, foi observado que não se pode ignorar que a situação 

delicada que acomete não só o Estado do Rio de Janeiro mas também todo 

o  País pode exigir, por vezes, que as autoridades estatais atuem de forma 

mais enérgica, com expressões que, ictu oculi, possam exceder o hodierno, mas 

que não  necessariamente isso implique em obstáculo  ante tempus  à liberdade 

de locomoção.  Aliás,  o agravante limitou-se a trazer à colação, no bojo da 

impetração, recortes  jornalísticos em que as afirmações das sobreditas 

autoridades teriam sido  veiculadas, mas  “não demonstrou em que consiste o 

constrangimento ilegal causado  [...],  não indicando qualquer ato concreto que 

importe em lesão ou ameaça de  lesão à liberdade ambulatorial, o que impede o 

conhecimento da impetração” (STJ, AgRg no HC n. 520.814⁄SP, relator Ministro 

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24⁄10⁄2019, grifei).

Já quanto ao tema de fundo, apenas à guisa de elucidação, sabe-

se que o art. 268 do Código Penal é norma penal em branco heterogênea e, 

como  tal,  depende de complementação por ato normativo diverso da fonte 

legislativa que editou o precitado tipo penal. Na hipótese dos autos, o decreto 

exarado pelo Poder Executivo estadual foi editado para o fi m de complementar 
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a norma extraída do  referido dispositivo. Portanto, não há que se falar em 

ilegalidade no que tange à liberdade de locomoção por ser o Estado do Rio de 

Janeiro legitimado para tal mister, como recentemente decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento da ratifi cação da liminar deferida nos autos da 

ADI n. 6.341⁄DF.

Ao fim e ao cabo, na linha da intelecção do verbete 266 da Súmula 

do  STF, esta Corte tem sufragado o entendimento de que  “o habeas corpus 

não constitui  via própria para o controle abstrato da validade das leis e dos atos 

normativos em  geral, sob pena de desvirtuamento de sua essência”  (STJ, RHC n. 

104.626⁄SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13⁄8⁄2019).

Assim, não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese, como o ora 

impugnado Decreto n. 47.006, de 27⁄3⁄2020, do Estado do Rio de Janeiro.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Writ interposto contra lei em 

tese. Não cabimento. Impropriedade da via eleita. Inexistência de ato concreto de 

ameaça ao direito de locomoção dos recorrentes. Agravo improvido.

1. Serve o habeas corpus à proteção do direito de locomoção: permite a liberação 

de quem retido se encontra. Inadmissível o  habeas corpus para discutir direito de 

acesso (ir por local ou a  local específico), de propriedade (permanecer em local) 

ou,  como na espécie, de atividade a desempenhar em local  específi co. A proteção 

constitucional é forte, célere, mas para afastar apenas a restrição ao direito de sair de 

onde se encontra - liberdade.

2. Exigindo a demanda a análise de inconstitucionalidade em tese  de Lei 

Municipal, não merece a pretensão ser conhecida, pois o habeas corpus e o seu 

respectivo recurso não podem ser  utilizados como mecanismos de controle 

abstrato da validade das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.

3. Não existindo ameaça concreta de constrangimento ilegal ao  direito de 

locomoção dos ora recorrentes, carece a impetração de  interesse processual. 

Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 104.926⁄SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

09⁄04⁄2019, DJe 25⁄04⁄2019, grifei.)

Processual penal e constitucional. Habeas corpus.  Pretensão de impugnar lei 

em tese. Não cabimento do remédio constitucional.

I - A Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso  ordinário, 

com fundamento no art. 105, II, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim 
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ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em habeas 

corpus preventivo  coletivo originário, visando impugnar a Lei Municipal n. 

8.917⁄2018, de iniciativa do prefeito de Jundiaí, que estabeleceu condições para 

atividades artísticas, comerciais e de pessoas em situação de  rua no território 

municipal.

II - A alegação da parte impetrante seria de que a iminente  execução da 

lei cerceará o direito de ir e vir de pessoas em  situação de rua, artistas de 

rua, vendedores de artesanatos e  outros bens decorrentes de trabalho 

manual, prestadores de  serviços que executam trabalho manual mediante 

o recebimento  em dinheiro e de todas as pessoas que realizam as 

atividades  descritas e previstas no art. 2° e 3° da mencionada lei. Embora 

se admita o cabimento de habeas corpus coletivo, no caso concreto, os pacientes 

integram um grupo difuso, de difícil identifi cação. Considerou a Corte de origem 

o descabimento de habeas corpus  contra lei em tese, negando provimento ao 

recurso interposto naquela Corte.

III - A recorrente alega, em síntese, que não se trata de controle de lei em tese, 

mas de atos e constrangimentos pelos quais os pacientes estão na iminência de 

sofrer, cuidando-se de remédio constitucional preventivo, perfeitamente cabível 

e pertinente.

IV - Sustenta que não se trata de ordem ampla e abstrata, mais sim em prol das 

pessoas que estejam praticando as situações específi cas elencadas na referida lei, 

existindo interesse  juridicamente tutelável, e alega que a Constituição permite 

a utilização de habeas corpus coletivo. Indeferiu-se liminarmente o habeas corpus. 

Foi interposto, então, agravo interno.

V - Verifi ca-se que o recurso em habeas corpus é mera reiteração  do HC n. 

441.991⁄SP, apresentando as mesmas partes causa de  pedir e pedido, bem 

como interposto contra o mesmo ato coator - a  referida lei municipal, embora, 

aparentemente, dirija-se contra acórdão proferido pelo Tribunal a quo.

VI - Na ocasião, depois de afastar a competência desta Corte para o deslinde 

da controvérsia, assim se consignou que a ação constitucional em comento tem 

como objetivo, de fato, impugnar a  referida lei municipal, não sendo, pois, o 

instrumento processual adequado para essa fi nalidade.

VII - Em situações análogas à presente, veja-se que já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que não cabe habeas corpus contra  ato normativo em tese (STF, HC n. 

109.101, Rel. Min. Ricardo  Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 7⁄2⁄2012, 

Processo Eletrônico DJe-105 Divulg 29⁄5⁄2012 Public 30⁄5⁄2012; HC n. 109.327 MC, Rel. 

Min. Celso de Mello, decisão monocrática,  julgamento em 4⁄8⁄2011, DJe-151 Divulg 

5⁄8⁄2011 Public  8⁄8⁄2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00699 RT v. 100, n. 913, 2011,  p. 501-

506).

VIII - Ratifica-se a referida fundamentação, esclarecendo-se  que o acórdão 

recorrido ordinariamente para este Tribunal não merece qualquer censura, a despeito 
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do esforço da  recorrente em demonstrar a alegação em sentido contrário.  Esse 

também é o entendimento jurisprudencial assente nesta  Corte de Justiça: HC n. 

196.409⁄RN, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 17⁄11⁄2011, 

DJe 23⁄8⁄2012. Em situação idêntica, tem-se o seguinte precedente: RHC n. 104.626⁄SP, 

Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6⁄8⁄2019, DJe 13⁄8⁄2019.

IX - Agravo interno improvido.  (STJ, AgInt no RHC 111.573⁄SP,  relator Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05⁄11⁄2019, DJe 18⁄11⁄2019, grifei.) 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

 

HABEAS CORPUS N. 537.118 - RJ (2019⁄0296110-9) 

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Advogados: André Luiz de Felice Souza  - RJ038606

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: M O M B (internado)

Interes.: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de  terrorismo. 

Art. 5º, c⁄c o art. 2º, § 1º, I e V, da Lei n. 13.260⁄2016. Elementares do 

tipo. Motivação por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia e religião não caracterizada. Tipo penal do art. 5º 

subsidiário em relação ao art. 2º da Lei Antiterrorismo.

1. O tipo penal exerce uma imprescindível função de 

garantia. Decorrente do princípio da legalidade, a estrutura semântica 

da lei  incriminadora deve ser rigorosamente observada e suas 

elementares devem encontrar adequação fática para que o comando 

secundário seja aplicado.
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2. O uso da expressão “por razões de” indica uma elementar 

relativa à motivação. A construção sociológica do ato de terrorismo 

conjuga  motivação e finalidade qualificadas, compreensão essa 

englobada na tipifi cação penal brasileira.

3. O delito do art. 5º funciona como soldado de reserva em relação 

ao delito de terrorismo, art. 2º, ambos da Lei n. 13.260⁄2016. Trata-

se de criminalização dos atos preparatórios do delito de terrorismo, 

expressão que remete ao dispositivo anterior, exigindo a interpretação 

sistemática.  A tipificação da conduta descrita no art. 5º exige a 

motivação por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia e religião, expostas no art. 2º da Lei Antiterrorismo.

4. O Tribunal local, ao dispensar a motivação constante do 

dispositivo legal, terminou por admitir a confi guração do delito sem a 

clara defi nição da motivação. Trata-se de operação indevida, visto que 

admite a perpetração de (ato infracional análogo a) crime, sem que 

estejam devidamente confi guradas todas as suas elementares.

5. Ordem concedida para cassar o acórdão impugnado, afastando 

a  capitulação da conduta como ato infracional análogo ao crime 

descrito no art. 5º, c⁄c o art. 2º, § 1º, I e V, da Lei n. 13.260⁄2016, e 

determinar o  rejulgamento da causa pelo Tribunal local, como se 

entender de direito.

ACÓRDÃO

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

acima  indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, por unanimidade, conceder o  habeas corpus  nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente a Defensoria Pública do Rio de Janeiro pelo paciente, 

M O M B.

Brasília, 05 de dezembro de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe: 11.12.2019 
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de habeas corpus impetrado 

em favor de M O M B contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, nos autos do Processo n. 0062565-

31.2019.8.19.0001, negou provimento à apelação  defensiva, mantendo a 

imputação de prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 5º da 

Lei n. 13.260⁄2016, conforme os termos da seguinte ementa (fl . 9):

Apelação. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato  infracional análogo ao 

crime de atos preparatórios de terrorismo.

Procedência da representação – A prova coligida aos autos, em  especial, 

as cópias de mensagens do aplicativo WhatsApp, fotografi as e  imagens (item 

000005), Termo de oitiva informal do jovem perante o  Parquet  (item 000028) e 

Registro de Ocorrência aditado (item 000039),  declarações em sede policial e 

autos de apreensão (item 000045), oitiva  do representado (item 000096) bem 

como os depoimentos das  testemunhas em Juízo (item 000155) evidenciam, à 

saciedade, que o  adolescente M ingressou no estágio dos atos preparatórios, 

incorrendo no  ato infracional previsto no artigo 55  da Lei 13.260⁄2006, o que 

afasta o pleito da defesa de absolvição.

Impossibilidade de abrandamento da medida socioeducativa aplicada –  A 

despeito de ser a primeira passagem do adolescente pelo sistema socioeducativo, 

o ato infracional por ele praticado é grave, constata-se do documento elaborado 

pelo DEGASE (itens 000152⁄153) que o jovem  apresenta contexto familiar de 

conflitos e abandono, necessitando de  tratamento psicológico, sendo certo, 

ainda, que foi diagnosticado com Transtorno Opositivo Desafi ador (item 000154), 

e, em consulta ao SIIAD, que: o recorrente descumpriu a medida de semiliberdade 

que lhe foi imposta na data de 27⁄7⁄2019, retornando dois dias após, demostrando 

o  acerto da medida. Assim, a aplicação de medida socioeducativa mais  branda 

vem de encontro aos princípios que norteiam o Estatuto da  Criança e do 

Adolescente, ao visar, o legislador, o bem-estar do  representado, afastando-o 

das infl uências que o levaram a se envolver na prática do ato infracional, o que 

autoriza a conclusão do acerto da medida imposta.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática 

de ato infracional análogo ao previsto no art. 5º, c⁄c o art. 2º, § 1º, I e V, todos da 

Lei n. 13.260⁄2016. Afi rma que tal condenação constitui constrangimento 

ilegal, pois o fato não possui adequação típica ao art. 5º da Lei n. 13.260⁄2016.

Sustenta que não se apontou a motivação (xenofobia, discriminação 

ou  preconceito de raça, cor, etnia e religião), tampouco o elemento subjetivo 
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do injusto  (provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, 

patrimônio, a paz  pública ou a incolumidade pública). A petição inicial e o 

acórdão, embora cheguem a supor ou presumir determinadas razões, além de 

não se adequarem à espécie, também, com a devida vênia, não podem dar estofo 

a um provimento jurisdicional condenatório de mérito.

Argumenta que a representação não descreve fato criminoso 

compatível com o delito do art. 5º da lei específi ca, que há de ser lido juntamente 

com o art. 2º. Destaca que a única utilização do verbo “ameaçar” é feita pelo 

fato de o apelante e de um comparsa haverem mencionado “utilizar armas ou 

explosivos”.

Pede a anulação de todas as decisões, com vistas a trancar a ação e impor 

medida socioeducativa (fl s. 3⁄8).

Liminar indeferida às fl s. 58⁄60.

Informações prestadas pelas origem às fl s. 67⁄69 e 74⁄75.

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do  writ, 

pois  impetrado em substituição ao recurso cabível. Destaca, ainda, que a 

análise sobre as elementares do tipo do art. 5º da Lei n. 13.260⁄2016 esbarra na 

impossibilidade de incursão, no caderno de provas, na via do habeas corpus (fl s. 

78⁄81).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator):  A  impetração pretende 

a anulação da condenação do adolescente, em razão da não  caracterização de 

elementar do tipo do ato infracional análogo ao delito de terrorismo, referente à 

motivação.

Para melhor subsidiar os debates, entendo necessário contextualizar que o 

crime de terrorismo, criado pela Lei n. 13.260⁄2016, representa hipótese inédita 

no ordenamento jurídico nacional. Até porque, como regra, atos de terrorismo 

sempre foram estranhos à realidade nacional.

Com tradição de diálogo, a diplomacia brasileira, até recente 

quadra histórica, sempre utilizou os instrumentos da interlocução e do respeito 

à  autodeterminação dos povos como mecanismos de atuação, o que, por 

certo, contribui para deixar nosso País fora da rota do terrorismo internacional.
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Também não há registros históricos numerosos de atuação de 

grupos radicais ou de indivíduos, com base em ações terroristas. A despeito dos 

números absurdos de homicídios e de feminicídios, e da preocupante sensação 

de  insegurança decorrente da violência urbana, o terror – como instrumento 

de atuação política – não faz parte do cotidiano nacional.

Na verdade, o terrorismo funcionou, durante o período da ditadura civil-

militar (1964-1985), como repertório a serviço do poder central para 

reprimir  grupos políticos de oposição. Contraditoriamente, o caso de maior 

repercussão na nossa história foi o do “Atentado do Riocentro”, episódio no qual 

uma tentativa frustrada de ataque às festividades do dia dos trabalhadores e das 

trabalhadoras culminou com a morte de um sargento e com graves ferimentos 

em um capitão,  ambos do exército brasileiro. Tal episódio, orquestrado por 

setores militares insatisfeitos com a reabertura política, confi gura terrorismo de 

Estado, absolutamente excepcional na nossa história.

Cumpre mencionar a difi culdade que as ciências sociais encontram para 

definir o que é um ato de terrorismo. Variam as características 

consideradas pelos estudiosos da matéria, não havendo consenso a respeito do 

tema (KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. Terrorismo: direito penal constitucional 

e os limites de criminalização – Curitiba: Juruá, 2017. págs. 203-204).

Importante a definição de Alex Schmid, dada a sua amplitude sobre 

o  fenômeno (APUD VEIGA, Eduardo de Lima. Terrorismo e direito penal do 

inimigo:  contornos e legitimidade à luz do direito internacional – Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2019. pág. 15 – grifo nosso):

O terrorismo é um método de combate no qual vítimas aleatórias ou simbólicas 

servem como um alvo instrumental da violência.  Essas vítimas  instrumentais 

compartilham características de grupos ou classe  que formam a base para sua 

seleção para vitimização. Através do uso anterior de violência ou da ameaça crível 

de violência, outros membros desse grupo ou classe, cuja sensação de segurança 

dos membros é propositalmente prejudicada, é o alvo do terror. A vitimização do 

alvo da violência é considerado extranormal pela maioria dos  observadores do 

público testemunha, com base em sua atrocidade, o tempo (por exemplo, tempo 

de paz) ou local (não um campo de batalha)  de vitimização, ou o desrespeito 

pelas regras de combate aceitas em  guerra convencional. A violação da norma 

cria uma audiência atenta além  do alvo do terror; setores dessa audiência 

podem, por sua vez, formar o principal objeto de manipulação. O objetivo desse 

método indireto de  combate é imobilizar o alvo do terror, a fim de produzir 

desorientação e⁄ou conformidade, ou mobilizar alvos secundários de demandas 

(por exemplo, um governo) ou alvos de atenção (por exemplo, opinião pública) 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 32, (258): 803-852, Abril/Junho 2020 817

a mudanças de atitude ou comportamento favorecendo os interesses de curto ou 

longo prazo dos usuários deste método de combate. 

Trata-se, como visto, de uma categoria complexa que, comparada 

ao  fenômeno jurídico delito, possui dimensões maiores, configurando um 

super-delito  (VEIGA, 2019). Embora o repertório jurídico anterior à lei 

pudesse oferecer respostas penais a eventuais atentados, tipifi cando as condutas 

terroristas como homicídios, crimes de ódio ou relativas à posse de armamento 

ou explosivos, fi xando uma defi nição para o terrorismo, o legislador fi nca novo 

horizonte de análise  e convida o intérprete a observar o entorno do fato em 

questão em suas múltiplas dimensões.

Necessário consignar a crítica de que os tipos penais de terrorismo variam 

no espaço e no tempo e que tal maleabilidade serve, muitas vezes, 

a  interesses escusos. A formulação desses tipos constitui juízo de valor 

que  demanda contextualização fática e objetiva dos intérpretes   (CAMBI, 

Eduardo; AMBROSIO, Felipe Augusto Rodrigues. Lei antiterror brasileira (Lei 

13.260⁄2016): ameaça à democracia e aos direitos fundamentais. Revista Brasileira 

de Ciências Criminais. vol. 130. ano 25. págs. 237-268. São Paulo: Ed. RT, abr. 

2017).

Esse preâmbulo tem por finalidade salientar que o Direito Penal 

constitui  importante ferramenta de limitação do poder de punir, instrumento 

mais gravoso à  disposição do Estado. De suma importância a compreensão 

do contexto de  formulação do tipo e a exigência de caracterização de suas 

elementares de forma evidente e objetiva.

Essa preocupação ganha espaço diante da novidade que a Lei 13.260⁄2016 

representa. A despeito da existência de corrente doutrinária  sustentando a 

tipifi cação do terrorismo no art. 20 da Lei n. 7.170⁄1983 (Lei de  Segurança 

Nacional), o Supremo Tribunal Federal, no PPE n. 730⁄DF, Ministro Celso de 

Mello, Segunda Turma, DJe 16⁄12⁄2014, negou pedido de extradição formulado 

pela República do Peru, ao argumento de não estar confi gurado o  requisito 

da dupla tipicidade. Nessa ocasião, o Pretório Excelso deu razão à  corrente 

doutrinária que sustenta a violação do princípio da legalidade pela 

extrema abertura do dispositivo em questão (CUNHA, Rogério Sanches. Leis 

penais  especiais: comentadas artigo por artigo.  Coordenadores Rogério Sanches 

Cunha,  Ronaldo Batista Pinto, Renee do Ó Souza – Salvador: 2 ed. revista, 

ampl. e atualiz. Editora JusPodivm, 2019. pág. 2.106).
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É verdade que a Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo, 

como  princípio que rege as relações internacionais, o repúdio ao terrorismo 

(art. 4º, VIII), e  institui mandado incriminatório (art. 5º, XLIII) ao legislador 

ordinário. No entanto, a  construção da tipologia penal não responde, ao meu 

sentir, questões de cunho  estritamente nacional. Faz-se necessário mencionar 

a expressiva construção, no  âmbito nacional, de instrumentos concitando o 

legislador brasileiro a tipifi car o terrorismo como crime.

Jorge Mascarenhas Lasmar menciona:

o Brasil ratifi cou pelo menos 15 convenções e protocolos internacionais  de 

combate ao terrorismo. São eles: Convenção Relativas às Infrações e  Certos 

Outros Atos Cometidos a Bordo de Aeronaves; Convenção para  Repressão 

ao Apoderamento Ilícito de Aeronaves; Convenção para  Prevenir e Punir os 

Atos de Terrorismo Configurados em Delitos contra as  Pessoas e a Extorsão 

Conexa Quando Tiverem Eles Transcendência  Internacional; Convenção para 

a Repressão de Atos Ilícitos contra a  Segurança da Aviação Civil; Convenção 

sobre a Prevenção e Punição de  Infrações contra Pessoas que Gozam de 

Proteção Internacional, incluindo os Agentes Diplomáticos; Convenção contra a 

Tomada de Reféns;  Convenção sobre a Proteção Física dos Materiais Nucleares; 

Protocolo  para a Supressão de Atos Ilícitos de Violência nos Aeroportos 

a Serviço  da Aviação Civil; Convenção sobre a Marcação dos Explosivos 

Plásticos para Fins de Detecção; Convenção Interamericana Contra a Fabricação 

e  o Tráfi co Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros  Materiais 

Correlatos; Convenção Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroristas 

com Bombas (com reserva ao parágrafo 1 do artigo 20); Convenção Internacional 

para a Supressão do Financiamento do Terrorismo; Convenção Interamericana 

Contra o Terrorismo; Convenção  para a Supressão de Atos Ilícitos contra a 

Segurança da Navegação  Marítima; Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos 

contra a Segurança  de Plataformas Fixas localizadas na Plataforma Continental. 

Ademais, o Brasil assinou, em 13 de abril de 2005, a Convenção Internacional para 

a Supressão de Atos de Terrorismo Nuclear, mas ainda não a ratifi cou.

(LASMAR, Jorge Mascarenhas.  A legislação brasileira de combate e  prevenção 

do terrorismo quartorze anos após 11 de setembro: limites, falhas e refl exões para o 

futuro. Revista de Sociologia e Política, v. 23, n. 53, Curitiba, março-2015, p. 58⁄59). 

Assoma-se a assinatura de tais instrumentos, pressões advindas 

de organismos internacionais como a OCDE (Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico) e o GAFI⁄FATF (Grupo de Ação Financeira 

contra  Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo), que 

recrudesceram, com  a iminência dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, 

sediados no Rio de Janeiro,  (MILHOMEM, Flávio) o tratamento jurídico-
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penal do terrorismo no Brasil. In. ESPIÑEIRA, Bruno. SCHIETTI CRUZ, 

Rogerio. REIS JÚNIOR, Sebastião [Orgs.]  Crimes federais  – 2. ed – Belo 

Horizonte: Editora D’Plácido, 2016. págs. 467⁄477).

Assim, nesse contexto, com base em anteprojeto de iniciativa da Presidência 

da República, a Lei n. 13.260⁄2016 foi promulgada, instituindo tipos penais e 

instrumentos de prevenção e de investigação.

Em atenção a tais comandos, o legislador estabeleceu os tipos 

penais  de terrorismo nos arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.260⁄2016. No caso 

concreto,  discute-se a imposição de ato infracional análogo ao art. 5º, que, 

adianto, demanda interpretação conjunta com o caput do art. 2º, visto que esse 

último defi ne legalmente o que se entende por terrorismo.

Os dispositivos em questão estão assim redigidos (grifo nosso):

Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos  atos 

previstos neste artigo,  por razões de xenofobia, discriminação  ou preconceito de 

raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a fi nalidade de provocar terror 

social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a 

incolumidade pública.

 § 1º São atos de terrorismo:

 I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, 

gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos,  nucleares ou outros 

meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa;

[...]

V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções  correspondentes à 

ameaça ou à violência.

 Art. 5º Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco 

de consumar tal delito:

Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a 

metade.

 Nesse ponto, parece-me essencial rememorar que o tipo penal exerce  uma 

imprescindível função de garantia. Decorrente do princípio da legalidade, 

a  estrutura semântica da lei incriminadora deve ser rigorosamente observada, 

assim  como as suas elementares devem encontrar adequação fática para que 

o comando secundário seja aplicado.

Conforme explicita Nucci:
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[a] existência dos tipos penais incriminadores (modelos de condutas vedadas 

pelo direito penal, sob ameaça de pena) tem a função de  delimitar o que é 

penalmente ilícito e o que é penalmente irrelevante; tem, ainda, o objetivo de dar 

garantia aos destinatários da norma, pois ninguém será punido senão pelo que o 

legislador considerou delito, bem como tem a fi nalidade de conferir fundamento 

à ilicitude penal. Nota-se  que o tipo não cria a conduta, mas apenas a valora, 

transformando-a em crime.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral: arts. 1º a 120 do 

Código Penal – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 343) 

Em observância à fragmentariedade do Direito Penal, os tipos 

são  constituídos de elementos objetivos-descritivos, verificáveis 

sensorialmente;  elementos normativos, que exigem atividade valorativa do 

intérprete; e elementos  subjetivos, que permitem compreender a ação 

como processo dirigido pela vontade  humana (BITENCOURT, Cezar 

Roberto.  Tratado de direito penal: parte geral 1. 24.  ed – São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018. págs. 359-361).

Parece, assim, certo assentar que o tipo penal não traz elementos acidentais, 

desprezíveis, dispensáveis.

Isso posto, conforme proposto na impetração, a adequação típica de conduta 

como terrorismo demanda que esteja confi gurada, no caso concreto, a elementar 

relativa à motivação por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia e religião, sob pena de não se perfazer a relação de tipicidade.

O uso da expressão “por razões de” indica, tal qual na hipótese 

do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP), uma elementar relativa à motivação. 

Embora  haja uma percepção por parte da doutrina de que a elementar “por 

razões de”  indique especial finalidade de agir, ao meu sentir,  Paulo Cesar 

Busato  (Lei Antiterror  Anotada: Lei 13.260 de 16 de março de 2016⁄Acácio 

Miranda da Silva Filho [et aI.]; organizado por Paulo Cesar Busato. Indaiatuba, 

SP: Editora Foco, 2018.) e Renato Brasileiro de Lima (Legislação criminal especial 

comentada: volume único. 5. ed. rev., atual, e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2017) 

andaram melhor, consignando que a expressão indica motivação.

De fato, a construção sociológica e a percepção subjetiva individual do ato 

de terrorismo conjugam motivação e finalidade qualificadas, compreensão 

essa englobada na defi nição legal.

Essa concepção consta expressamente na mensagem do Ministério 

da  Justiça, anexa ao anteprojeto de lei encaminhado pela Presidência da 
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República à Câmara dos Deputados (PL n. 2016⁄2015), que, bastante alterado, 

culminou com a edição do mencionado diploma legal (grifo nosso):

 7.  Com isso, a organização terrorista será caracterizada por três  elementos:  o 

fundamento da ação, a forma praticada e o fi m desejado pelo agente. Dessa forma, 

conseguimos afastar qualquer  interpretação extensiva que possa enquadrar como 

ação terrorista condutas que não tenham esse perfi l.

8. Uma importante inclusão é a existência de uma causa excludente  para as 

manifestações políticas, sociais ou sindicais, movidas por  propósitos sociais ou 

reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo 

de defender ou buscar direitos, garantias e liberdades individuais.

9. Também abordamos a questão do indivíduo que pratica o delito 

sem qualquer conexão com uma organização, o chamado “lobo solitário”. Trata-se 

de uma causa de aumento genérica, que aumenta a pena de um terço até o dobro 

de qualquer crime praticado contra a pessoa, patrimônio, incolumidade ou paz 

pública, desde que o fundamento, fi m e meio utilizados sejam aqueles previstos 

na nova redação do § 2º do art. 1º. Serão também previstas causas de aumento 

especifi cas, para quando os delitos atingirem determinadas instalações ou forem 

praticados com armas de destruição em massa.

 Analisando a definição legal, fica evidente que a motivação 

constitui elementar fundamental nos contornos da conduta penal do terrorismo. 

Como explicita Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 896):

[...] se faz presente no terrorismo uma dimensão ideológica como  origem 

motivacional do ato, a qual obrigatoriamente deve estar relacionada à xenofobia, 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Por consequência, pelo 

menos para a legislação brasileira, o  crime de terrorismo deve ter por objetivo 

a provocação de terror na  sociedade, intento este a ser alcançado com os atos 

discriminados nos incisos I, IV e V do § 1º do art. 2º, os quais, por sua vez, devem 

ter sido praticados pelos motivos acima discriminados. 

Estabelecidas tais premissas, no presente caso, o Juízo de primeiro  grau 

capitulou a conduta do paciente, salientando que o tipo penal do art. 

5º não  guarda relação com a definição constante do art. 2º,  caput, da Lei 

Antiterrorismo, conforme se observa no seguinte trecho da sentença (fl . 28):

 [...] Portanto, entendo que se encontra comprovada a confi guração do  ato 

infracional análogo ao Crime no artigo 5° da Lei n. 13.260⁄16, que  incrimina a 

conduta de realizar atos preparatórios de terrorismo, sendo certo que a Doutrina 

interpreta essa disposição, à luz da Teoria da  Imputação Objetiva, de forma 

que se deve imaginar se a conduta gerou  uma situação de risco não permitida 
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pelo ordenamento jurídico e, tal  situação, indubitavelmente, se encontra 

comprovada no caso em análise, já que a conduta do Representado M é cristalina 

no sentido de que estava  realizando os atos que entendia necessários para 

cometer o terrorismo no  Plaza Shopping e, certamente, causar um sentimento 

de insegurança na  Sociedade e, também, de pânico nas pessoas, porém, não 

conseguiu o seu intento fi nal em razão de sua Busca e Apreensão.

Configurado, portanto, o elemento subjetivo que consiste em causar 

terror generalizado. Vale salientar que a criminalização prevista no caput do artigo 

5° da Lei n. 13.260⁄16, diversamente de outros Países que  estabeleceram quais 

seriam os atos preparatórios, é uma criminalização  aberta, ou seja, cabe ao 

julgador analisar se a conduta do agente  caracteriza o ato preparatório e, de 

acordo com o que dos autos consta, não há dúvidas da conduta do Representado 

M caracterizar o ato  infracional análogo ao crime previsto no artigo acima 

mencionado, posto que se trata de crime de perigo abstrato e o Representado teve 

uma conduta reprovável de caráter perigoso e, neste tipo penal, a consumação se 

dá com a conduta, sendo um tipo autônomo, que não guarda relação com o art. 

2o da referida lei. 

O Tribunal local, interpretando, de forma sistemática e em conjunto, 

os  arts. 2º,  caput, e 5º, manteve a capitulação da conduta, dispensando, no 

entanto, a caracterização da motivação (fl s. 12⁄13 – grifo nosso):

 E embora não tenha restado esclarecido quais razões teriam  levado o 

adolescente à prática da infração, o fez, certamente,  impactado pela discriminação 

que sofreu ao ser vítima de bullying  no colégio estadual em que estudava, agindo, 

em revide, como  admitiu em Juízo, adotando perfil comum aos envolvidos na 

prática de atos de terrorismo, tendo sua conduta por fi nalidade provocar terror 

social  ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública 

e a  incolumidade pública e narrado na denúncia, tal como previsto no artigo 

2o  da referida lei que tipificou atos preparatórios de terrorismo, fase interna 

e prévia aos atos de execução, em que o agente irá se equipar dos instrumentos 

necessários à prática do crime, denominado pela doutrina como crime-obstáculo, 

tudo conforme se observa do registro dos diálogos  trocados pelo aplicativo 

whatsapp entre o apelante e um indivíduo, identifi cado como L (nomeado como 

“Clock” pelo adolescente), no sentido de que pretendiam explodir a passarela do 

Shopping Plaza Niterói,  mediante a colocação de explosivos dentro de um táxi 

(item 000080):

Do excerto, fi ca notório que o Tribunal local desconsiderou a necessidade 

de esclarecimento da motivação para a prática dos atos preparatórios.

Primeiro, destaco que o delito do art. 5º funciona como soldado de reserva 

em relação ao delito de terrorismo, art. 2º, ambos da Lei n. 13.260⁄2016. Trata-
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se de criminalização dos atos preparatórios do delito de terrorismo, expressão 

que remete ao dispositivo anterior, exigindo a interpretação sistemática.  Não 

se mostra admissível, do ponto de vista hermenêutico, que o delito 

subsidiário tenha âmbito de aplicação diferente do delito principal. Cuida-se de 

relação semelhante à que se estabelece entre os delitos dos arts. 34 e 33 da Lei 

de Drogas ou, ainda, entre os crimes expressos nos arts. 291 e 289 do Código 

Penal.

Por esse motivo, a tipificação da conduta descrita no art. 5º exige 

a  motivação por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia e religião, expostas no art. 2º da Lei Antiterrorismo.

Depois, o Tribunal local, ao dispensar a motivação constante do dispositivo 

legal, terminou por admitir a confi guração de delito sem a clara defi nição da 

motivação. Trata-se de operação indevida, visto que admite a perpetração 

de (ato infracional análogo a) crime, sem que estejam devidamente confi guradas 

todas as suas elementares.

Não é possível, assim, extrair do caso concreto pretensão de subversão da 

ordem, elemento político-ideológico, pretensão reinvindicatória ou 

demais elementos comuns a um ato de terrorismo por parte do agente. Ao se 

tratar de  menor de idade, sobeja extremamente grave a sua rotulagem como 

terrorista.

Por essas razões, não havendo adequação típica ao delito do art. 5º, c⁄c o art. 

2º, caput, I e V, da Lei n. 13.260⁄2016, faz-se necessário cassar o acórdão, nesse 

ponto, e determinar que o Tribunal local reaprecie o recurso, excluindo 

tal capitulação como resultado da conduta do representado.

Haja vista a dimensão e o alcance deste Tribunal Superior, com jurisdição 

sobre todo o território nacional, vejo-me impelido, por razões  pedagógicas, 

a salientar que a conclusão que ora apresento não significa nem de  perto 

condescendência com a gravidade do ato praticado. A infeliz crescente 

de casos como o dos autos preocupa e explicita a omissão do sistema brasileiro 

de proteção à criança e ao adolescente.´

Evidente é que, embora a ameaça de assassinatos em massa em escolas e 

em logradouros públicos seja de extrema gravidade e cause terror social, o caso 

concreto não enseja capitulação jurídico-infracional de terrorismo. A instância 

local, com maior expertise e com a competência constitucional para analisar as 

provas, pode muito bem entender pela confi guração de outro ato  infracional, 

que não os descritos na Lei n. 13.260⁄2016.
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Ressalto, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe 

de diversos instrumentos de atuação, sendo a imposição de medida socioeducativa 

a  ultima ratio  nesse subsistema. Cabe, portanto, indagação sobre  quantas 

instâncias de proteção falharam no acolhimento do ora paciente e o permitiram 

fl ertar com a barbárie.

Ante o exposto, concedo a ordem para cassar o acórdão impugnado, afastando 

a capitulação da conduta como ato infracional análogo ao crime descrito no art. 

5º, c⁄c o art. 2º, § 1º, I e V, da Lei n. 13.260⁄2016, e determinar o rejulgamento da 

causa pelo Tribunal local, como se entender de direito.

 

 RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 93.168 - SP (2017⁄0329814-9) 

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Vicente Martinez Fernandez - por si e representando

Recorrente: Jose Martinez Fernandez - interdito

Recorrente: Luiz Carlos Carneiro

Advogados: Alexandre Gaiofato de Souza e outro(s) - SP163549

Marco Aurélio Vieira Lopes  - SP279145

Ronaldo Pavanelli Galvão  - SP207623

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária (art. 

1º, I, da Lei n. 8.137⁄1990). Guerra fi scal. Pretensão de trancamento 

do inquérito policial.  Alegação da ocorrência de prescrição da 

pretensão punitiva. Impossibilidade de aferição do lapso prescricional, 

pois não houve a constituição do crédito tributário. Súmula vinculante 

24. Alegação de ilegitimidade de sócio. Necessário revolvimento fático-

probatório. Impossibilidade na via eleita. Ausência de justa causa para 

o prosseguimento do inquérito  policial. Creditamento do ICMS, 
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em razão da diferença  de alíquota entre os estados da federação. 

Operação que, por si só, é incapaz de confi gurar crime contra a ordem 

tributária. Matéria com repercussão geral  reconhecida no âmbito 

do STF (RE n. 628.075⁄RS).  Confi guração de, no máximo, débito 

tributário. Atipicidade da conduta. Reconhecimento. Constrangimento 

ilegal evidenciado.

1. Busca o recurso: (i) o reconhecimento da prescrição 

da pretensão  punitiva estatal em relação a um dos sócios; (ii) a 

exclusão do polo  passivo da investigação referente a outro sócio; 

(iii) o trancamento do inquérito policial; ou, subsidiariamente, (iv) a 

suspensão das  investigações policiais até o julgamento de mérito do 

RE n. 628.075.

2. Não há como analisar a prescrição alegada, em razão da 

ausência de informações de eventual constituição do crédito tributário 

e do teor do enunciado na Súmula Vinculante 24: não se tipifi ca crime 

material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da 

Lei 8.137⁄1990, antes do lançamento defi nitivo do tributo.

3. Em relação à ilegitimidade do sócio para figurar como 

investigado, a  via eleita não permite o profundo revolvimento dos 

fatos e das provas da  ação penal, sob pena de desvirtuamento de 

sua função constitucional.  Ademais, a aferição da legitimidade ou 

não de se fi gurar o polo passivo da ação penal é resultado intrínseco 

da instrução criminal, que se vier a  fi ndar e desaguar na exordial 

acusatória, indicará fundamentadamente os responsáveis pelo delito 

imputado.

4. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial, 

na via eleita, constitui medida excepcional, somente admitida quando 

restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-

probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da 

punibilidade ou a ausência de indícios sufi cientes da autoria ou prova 

da materialidade.

5. No caso, consta dos autos que os recorrentes estão 

sendo investigados pela suposta prática do delito tipifi cado no art. 1°, I, 

da Lei n. 8.137⁄1993, quando teriam sido autuados em 30⁄11⁄2009, pela 

empresa Cambuci, em razão de supostos créditos indevidos de ICMS, 
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nos meses de novembro e de dezembro de 2004, em decorrência da 

não  apresentação das notas fi scais emitidas pelo estabelecimento 

fi lial  situado em Brasília⁄DF e escrituradas no livro de registro de 

entradas.

6. Como é cediço, o crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 

8.137⁄1990 exige o elemento subjetivo doloso para a sua confi guração, 

consistente na efetiva vontade de fraudar o fi sco, mediante omissão ou 

declaração falsa às autoridades fazendárias, com o fi m de suprimir ou 

reduzir tributo ou contribuição social.

7. A hipótese dos autos retrata a situação da chamada “guerra 

fi scal” entre os entes federados, em que a concessão de benefício fi scal 

por  um ente federativo ocorre sem amparo em convênio entre os 

Estados e o Distrito Federal, no âmbito do CONFAZ.

8. Nesse contexto, o creditamento de ICMS realizado pelo 

contribuinte,  com base em benefício fi scal previsto em lei vigente, 

utilizando-se de lançamentos exatos, afasta o dolo necessário para a 

confi guração do ilícito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137⁄1990, 

pois, nessa hipótese, não há falar em meio fraudulento para reduzir ou 

suprimir tributos. Precedentes.

9. Em casos tais, embora os fatos possam ensejar a condenação 

na  esfera tributária e a imposição do pagamento de tributo, não se 

confi gura  nenhum crime contra a ordem tributária, já que ausente 

o dolo do  agente, que deixou de pagar o tributo com fundamento 

em benefício fi scal cuja legalidade deve ser resolvida pelo Supremo 

Tribunal Federal, que, inclusive, já reconheceu a repercussão geral da 

matéria.

10. Assim, as operações supostamente realizadas não são 

capazes, por si sós, de confi gurar a prática de crime contra a ordem 

tributária, uma vez que, além de não se amoldarem à infração penal 

prevista no art. 1º, I, da Lei n. 8.137⁄1990, inexiste previsão legal de 

crime contra a ordem tributária que abranja a operação em questão, 

confi gurando, no máximo, a ocorrência de um débito tributário.

11. Recurso em  habeas corpus  provido para, reconhecendo a 

ausência  de justa causa, trancar o andamento do Inquérito Policial 

n. 0044671-41.2012.8.26.0050.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do 

Sr.  Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha 

Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. 

Brasília, 05 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe: 12.3.2020 

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso em habeas corpus, 

com pedido liminar, interposto por Vicente Martinez Fernandez, José Martinez 

Fernandez e Luiz Carlos Carneiro contra acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo. Eis a ementa (fl . 74):

Habeas Corpus  - Crime contra a ordem tributária -  Alegação de prescrição da 

pretensão punitiva - Inocorrência - Processo  administrativo ainda em curso - 

Crédito tributário ainda não constituído -  Pedido de suspensão de andamento 

do inquérito policial - Fato típico -  Recurso de repercussão geral pendente de 

julgamento no Supremo Tribunal Federal - Precedentes no STJ - Ordem denegada, 

cassada a liminar antes deferida.

Narram os autos que os recorrentes são investigados em inquérito policial, 

pela suposta prática de crimes tributários, em trâmite no Juízo de Direito 

do  DIPO 3 Seção 3.2.2 da comarca de São Paulo⁄SP (Inquérito Policial 

n. 0044671-41.2012.8.26.0050).

Irresignada, a defesa impetrou  habeas corpus  na colenda Corte  estadual, 

que denegou a ordem ao  writ  (fls. 72⁄81 –  Habeas Corpus  n.  2110060-

16.2017.8.26.0000).

Aqui, alegam os recorrentes constrangimento ilegal consistente 

na manutenção de investigação criminal contra eles, sem justa causa para tanto.
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Sustentam que deveria ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação 

ao recorrente José Martinez Fernandez, tendo sido ele interditado judicialmente 

(doc. 08), Processo n. 1087629-64.2015.8.26.0100, que tramitou perante a 9ª Vara 

da Família  e Sucessões do Fórum Central de São Paulo, vez que impossibilitado de 

ferir seus negócios e reger sua própria pessoa (fl . 8).

Ressaltam que, na sentença dos autos de Interdição, Tutela e Curatela, restou 

decidido que seu fi lho Vicente Martinez Fernandez, ora paciente, seria seu Curador, 

motivo pelo qual, deixa o Sr. José Martinez Fernandez de fi gurar como paciente no 

presente remédio jurídico, sendo representado por seu fi lho, Vicente Martinez (fl . 8).

Em acréscimo, apontam  a extinção da punibilidade dos supostos crimes  em 

face do Sr. José Martinez Fernandez, face ao transcurso do lapso temporal em razão 

da pena máxima abstratamente prevista para o delito, e o Estado não  exercer sua 

pretensão punitiva, de acordo com o inc. IV do art. 107 do CPP (fl . 8).

Afi rmam que,  além de não haver evidências de que os Pacientes  violaram 

o dispositivo do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, a ponto de  serem 

responsabilizados pelo pagamento da eventual dívida, o ex sócio Sr. Luiz  Carlos 

Carneiro sequer detinha poderes de administração da empresa, de onde decorre  a 

ilegitimidade do recorrente em fi gurar como investigado no inquérito policial (fl . 10).

Aduzem que  o I. Ministro do E. Supremo Tribunal Federal Edson 

Fachin,  relator do RE n. 628.075, (recurso com repercussão geral) determinou, 

em 24⁄10⁄2016, a suspensão de todos os processos que discutem o estorno de créditos de 

ICMS oriundos da Guerra Fiscal, como é o presente caso (fl . 91).

Pontuam que o crédito tributário objeto do AIIM encontra-se suspenso, inclusive, 

aguardando remissão, tendo em vista a adesão do Estado de São Paulo ao Convênio 

ICMS nº 86⁄2011 (fl . 16).

Postulam, então, o provimento do recurso nos seguintes termos (fl s. 22⁄23):

[...]

1) o reconhecimento da prescrição do eventual delito para o paciente  José 

Martinez Fernandez, de acordo com o art. 115 do Código de Processo Penal;

2) a ilegitimidade paciente Luiz Carlos Carneiro para fi gurar como investigado 

nos autos do inquérito policial em questão, vez que não  participava da 

administração da empresa;

3) a concessão do pedido liminar de suspensão das investigações 

do procedimento criminal, até decisão fi nal do presente writ;
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4) ao fi nal julgamento, seja determinado o trancamento do inquérito policial 

Inquérito Policial n° 304⁄2012, distribuído sob o n°  0044671-41.2012.8.26.0050 

junto ao Departamento de Inquéritos Policiais  (DIPO 3.2.2) do Fórum Central 

Criminal de São Paulo;

5) por fi m, caso não seja esse o entendimento destes obres Desembargadores, 

pelo trancamento do procedimento criminal, seja determinada a suspensão das 

investigações até decisão fi nal do RE  628075 em trâmite perante o Supremo 

Tribunal Federal.

Indeferi o pedido liminar (fl s. 146⁄147).

Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos apenas 

para esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modifi cativos (fl s. 159⁄160).

Prestadas as informações (fls. 166⁄208, 211⁄212 e 226⁄231), o 

Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, conforme se 

extrai (fl s. 214⁄221):

RHC. Crimes tributários. Alegação de inexigibilidade dos  débitos fiscais e 

suspensão das execuções fiscais. Matéria  não analisada no tribunal estadual. 

Supressão de instância. Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Processo 

administrativo ainda em curso. Crédito tributário ainda não constituído. Súmula 

vinculante nº 24 do  Supremo Tribunal Federal. Suspensão ou trancamento 

do inquérito policial. Via eleita inadequada para analisar questões que requerem 

o exame de fatos e provas.

Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO 

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator):  Busca o recurso: (i) o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal  em relação 

ao recorrente José Martinez Fernandez; (ii) a exclusão do polo passivo  da 

investigação do recorrente Luiz Carlos Carneiro; (iii) o trancamento do 

inquérito  policial; ou, subsidiariamente, (iv) a suspensão das investigações 

policiais até o julgamento de mérito do RE n. 628.075.

De início, ressalto que não há como analisar a prescrição alegada, em razão 

da ausência de informações de eventual constituição do crédito tributário e 

do  teor do enunciado na Súmula Vinculante 24:  não se tipifi ca  crime material 
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contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137⁄1990, antes 

do lançamento defi nitivo do tributo.

Com relação à ilegitimidade do recorrente Luiz Carlos Carneiro, a 

via eleita não permite o profundo revolvimento dos fatos e das provas da ação 

penal,  sob pena de desvirtuamento de sua função constitucional. Ademais, a 

aferição da  legitimidade ou não de se fi gurar o polo passivo da ação penal é 

resultado intrínseco  da instrução criminal, que se vier a fi ndar e desaguar na 

exordial acusatória,  indicará fundamentadamente os responsáveis pelo delito 

imputado.

Por fim, a questão de fundo que se põe aqui é a possibilidade 

do  prosseguimento da investigação criminal, tendo em vista que pende de 

julgamento  no Supremo Tribunal Federal recurso repetitivo que suspendeu 

todas as ações em curso nas instâncias ordinárias.

É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de  que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via eleita, 

constitui  medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, 

sem a  necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da 

conduta, a  ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de 

indícios sufi cientes da autoria ou prova da materialidade.

No caso, consta dos autos que os recorrentes estão sendo investigados pela 

suposta prática do delito tipificado no art. 1°, I, da Lei n. 8.137⁄1993, 

quando  teriam sido autuados em 30⁄11⁄2009 pela empresa  Cambuci, em 

razão de  supostos créditos indevidos de ICMS, nos meses de novembro e 

de dezembro de  2004, em decorrência da não apresentação das notas fi scais 

emitidas pelo  estabelecimento fi lial situado em Brasília⁄DF e escrituradas no 

livro de registro de entradas.

Entretanto, como é cediço, o crime previsto no art. 1º, inciso I, da 

Lei  8.137⁄1990, exige o elemento subjetivo doloso para a sua confi guração, 

consistente  na efetiva vontade de fraudar o Fisco, mediante omissão ou 

declaração falsa às autoridades fazendárias, com o fi m de suprimir ou reduzir 

tributo ou contribuição social.

No caso, conforme informações do Juízo singular, a Fazenda do Estado de 

São Paulo teria considerado o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE de número 
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82⁄2002, originário do processo de número  125.002.893⁄2002 de 17 de  junho de 

1999, como sendo irregular devido à falta de autorização do Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ) - (fl . 58).

A hipótese dos autos retrata a situação da chamada “guerra fiscal” 

entre os entes federados, em que a concessão de benefício fi scal por um ente 

federativo  ocorre sem amparo em convênio entre os Estados e o Distrito 

Federal, no âmbito do CONFAZ.

Assim, nesse contexto, o creditamento de ICMS realizado 

pelo  contribuinte, com base em benefício fiscal previsto em lei vigente, 

utilizando-se de lançamentos exatos, afasta o dolo necessário para a confi guração 

do ilícito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137⁄1990, pois, nessa hipótese, não 

há falar em meio fraudulento para reduzir ou suprimir tributos, conforme este 

Superior Tribunal tem decidido:

Habeas corpus  substituto de recurso próprio.  Inadequação da via 

eleita. Crime contra a ordem tributária.  Recolhimento de ICMS em 

operações interestaduais.  Incentivo fiscal concedido pelo Estado de origem. 

Não  reconhecimento do benefício pelo Estado destinatário das  mercadorias. 

Contexto de guerra fi scal entre estados federados. Lançamento exato de crédito 

de ICMS com base em lei estadual presumidamente válida. Posterior declaração 

de inconstitucionalidade da lei estadual pelo  Supremo Tribunal Federal. 

Ausência do dolo de fraudar no  momento dos lançamentos. Atipicidade 

da conduta.  Constrangimento ilegal configurado. Trancamento da  ação 

penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira  Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

2. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

o trancamento de ação penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, 

constitui medida excepcional, somente admitida  quando restar demonstrado, 

sem a necessidade de exame do conjunto  fático-probatório, a atipicidade da 

conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios 

sufi cientes da autoria ou prova da materialidade.

3. Hipótese em que o paciente foi acusado de sonegar tributo estadual devido 

ao Estado de São Paulo, na medida em que teria inserido, em suas escriturações, 

entre abril de 2005 e dezembro de 2006, créditos de ICMS não reconhecidos por 

esse ente federativo, no valor de R$ 744.146,79, decorrentes de incentivos fi scais 
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concedidos pelo Estado do Paraná, com base nos art. 2º, § 2º e art. 4º, ambos da 

Lei estadual n. 13.212, de 29⁄6⁄2001, desse ente estatal.

4. O crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137⁄1990 exige o elemento subjetivo 

doloso para a sua confi guração, consistente na  efetiva vontade de fraudar o fi sco, 

mediante omissão ou  declaração falsa às autoridades fazendárias, com o fi m de 

suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social.

5. No contexto da chamada “guerra fi scal”, o creditamento de ICMS realizado pelo 

contribuinte, com base em benefício fi scal  previsto em lei vigente, utilizando-se de 

lançamentos exatos, afasta o dolo necessário para a confi guração do ilícito previsto 

no  art. 1º, inciso I, da Lei 8.137⁄1990, pois, nessa hipótese, não há falar  em meio 

fraudulento para reduzir ou suprimir tributos. Precedentes.

6. A superveniente declaração de inconstitucionalidade da Lei  13.212⁄2001, 

do Estado do Paraná, pelo Supremo Tribunal Federal (ADI  2.548-1⁄PR), não 

retira a boa-fé do paciente por ocasião dos lançamentos  realizados entre abril 

de 2005 e dezembro de 2006, pois são anteriores à  publicidade do acórdão 

proferido na referida ação direta de  inconstitucionalidade. Com efeito, 

não obstante a declaração de  inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

produza, em regra, efeitos ex  tunc, a qual não foi excepcionada no julgamento 

da referida ADI, importa  considerar que a conduta do paciente pautou-se no 

princípio da presunção de legitimidade (ou da constitucionalidade) da lei e dos 

atos normativos do Poder Público.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer 

a atipicidade da conduta imputada ao paciente na ação penal  n. 0000671-

90.2013.8.26.0576 e determinar o seu trancamento.

(HC n. 326.959⁄SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 

06⁄09⁄2016 - grifo nosso) 

Penal e processual penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Crimes 

contra a ordem tributária.  Arts. 1º, II, e 2º, II, da Lei n. 8.137⁄1990, c⁄c art. 69 do 

Código Penal. Denúncia. Inépcia não evidenciada. Alegada nulidade da decisão 

de recebimento da peça acusatória. Posterior  análise das questões levantadas 

na resposta à acusação.  Ausência de constrangimento ilegal. Suspensão do 

crédito tributário. Situação não comprovada. Dilação probatória. Impossibilidade. 

Recolhimento de ICMS em operações  interestaduais. Guerra fi scal entre estados 

federados. Trancamento da ação penal. Atipicidade da conduta. Recurso provido 

em parte.

1. Não é inepta a denúncia que, embora sucinta, contém a exposição do fato 

delituoso - recolhimento a menor de tributo devido a título de  substituição 

tributária (ICMS-ST), em operações interestaduais de compra e venda de baterias 

automotivas -, com todas as suas circunstâncias - datas das infrações e montante 

do prejuízo ao fi sco -, a qualifi cação do acusado, a classifi cação do crime - arts. 1º, 
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II, e 2º, II, da Lei n. 8.137⁄1990, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal 

- e a indicação de testemunha.

2. É indispensável, ao recebimento da denúncia, a fundamentação, ainda que 

concisa, especialmente no tocante à regularidade da inicial e à  presença dos 

pressupostos processuais e das condições da ação, sob pena de ofensa ao art. 93, 

IX, da Constituição Federal.

3. No caso dos autos, o magistrado tão somente lançou “recebo a denúncia”, 

sem mais considerações, contudo, analisou as teses  apresentadas na resposta 

à acusação, consistentes na “preliminar de  garantia de que (...) a defesa se 

manifeste por último”, na “inépcia da  denúncia” e na “ausência de justa causa” 

para a propositura da demanda, não havendo qualquer nulidade nesse sentido, 

porquanto ausente prejuízo à defesa.

4. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, 

de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de 

justa causa.

5. Não obstante a juntada de guia de depósito em judicial, o valor 

nela constante é inferior ao do débito de ICMS referido na denúncia. Ademais, não 

há prova de que o depósito tem relação com os fatos que deram origem à ação 

penal. Tais aspectos geram dúvidas acerca da quitação de  todos os encargos 

inerentes à indigitada supressão do recolhimento do tributo, sendo certo que a 

solução da controvérsia implicaria dilação  probatória, o que é vedado em sede 

mandamental.

6. Relevante, para a defesa, é que o recorrente é sócio-administrador  de 

empresa sediada em Montes Claros⁄MG, que comercializa acumuladores elétricos 

de empresa pernambucana, beneficiária de  incentivo fiscal previsto na Lei 

estadual n. 11.675⁄1999.

7. O incentivo consiste em direito a crédito presumido do ICMS, limitado  ao 

valor do frete, nas saídas para Unidade da Federação localizada fora  da Região 

Nordeste, a ser utilizado na apuração do ICMS normal.

8. Esta Corte Superior já decidiu que “a guerra fi scal entre os Estados não pode dar 

causa a persecução penal sem justa causa” (HC 4.307⁄SP, Rel. Ministro Vicente Leal, 

Sexta Turma, julgado em 14⁄4⁄1997, DJ 26⁄5⁄1997, p. 22.567).

9. Na mesma linha de raciocínio, em caso idêntico ao destes  autos, esta Quinta 

Turma entendeu que “não se pode imputar a  prática de crime tributário ao 

contribuinte que recolhe o tributo em  obediência ao princípio constitucional da 

não-cumulatividade, bem  como mantém a fi delidade escritural dentro das normas 

(em  princípio) válidas no âmbito dos respectivos entes da Federação”  (EDcl no HC 

196.262⁄MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta  Turma, julgado em 16⁄12⁄2014, 

DJe 19⁄12⁄2014).
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10. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento, em parte, para 

trancar a ação penal, em razão da atipicidade da conduta.

(RHC n. 66.716⁄MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30⁄3⁄2016 - grifo 

nosso). 

Em casos tais, embora os fatos possam ensejar a condenação na  esfera 

tributária e a imposição do pagamento de tributo, não se confi gura nenhum crime 

contra a ordem tributária, já que ausente o dolo do agente, que deixou de pagar 

o tributo com fundamento em benefício fi scal cuja legalidade deve ser resolvida 

pelo Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, já reconheceu a repercussão geral 

da matéria.

Confi ra-se:

Constitucional. Tributário. ICMS. Guerra fiscal.  Cumulatividade. Estorno de 

créditos por iniciativa unilateral de ente federado. Estorno baseado em pretensa 

concessão de benefício fi scal inválido por outro  ente federado. Arts. 1º, 2º, 3º, 

102 e 155, § 2º, I da Constituição Federal. Art. 8º da LC 24⁄1975. Manifestação pela 

existência de repercussão geral da matéria.

(RE n. 628.075⁄RS, atual Relator Min. Edson Fachin, julgado em 13⁄10⁄2011) 

Assim, as operações supostamente realizadas não são capazes, por si  sós, 

de configurar a prática de crime contra a ordem tributária, uma vez que, 

além  de não se amoldarem à infração penal prevista no art. 1º, I, da Lei n. 

8.137⁄1990,  inexiste previsão legal de crime contra a ordem tributária que 

abranja a operação em questão, confi gurando, no máximo, a ocorrência de um débito 

tributário.

Por fi m, consta dos autos que o inquérito policial se encontra suspenso desde 

15⁄2⁄2019, sem ainda ter sido oferecida denúncia (fl . 228).

Em razão da ausência de informações acerca das motivações que ensejaram 

a suspensão do feito pelo Juízo de origem, vislumbro a possibilidade e 

a necessidade deste Superior Tribunal de se pronunciar em relação à questão, 

uma vez que se deve aguardar o pronunciamento da Suprema Corte Federal.

Em face do exposto,  dou provimento  ao recurso em  habeas corpus  para, 

reconhecendo a ausência de justa causa, trancar o andamento do 

Inquérito Policial n. 0044671-41.2012.8.26.0050.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 120.491 - PE (2019⁄0342148-0) 

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Recorrente: Ricardo Sergio Lacet Pessoa 

Advogados: Gervásio Xavier de Lima Lacerda  - PE021074

Bruno Henning Veloso  - PE022953

Carlos Lavoisier Pimentel Albuquerque  - PE023102

Luana Lima Lacerda Ferreira  - PE046400

Mário Fortunato de Sousa Amaral  - PE031234

Recorrido: Ministério Público do Estado de Pernambuco 

EMENTA 

Recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Crime previsto 

no art. 10 da Lei da Ação Civil Pública. Recusa, retardamento ou 

omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil 

pública. Desobediência a requisição do Ministério Público. Indicação 

de elementos mínimos de autoria e materialidade, sufi cientes para 

o reconhecimento da justa causa. Alegação de ausência de dolo. 

Necessária incursão probatória. Via eleita inadequada. Impossibilidade 

de a jurisdição superposta adiantar-se no exame da controvérsia, 

sob pena de violação da partição constitucional de competências 

judiciais. Trancamento defi nitivo do procedimento criminal inviável. 

Impossibilidade de absolvição, tout court. Denúncia que, todavia, é 

lacunosa quanto às formalidades referidas pelo plenário do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal 679⁄RJ, rel. Ministro 

Dias Toffoli. Motivos pelos quais as informações requeridas são 

imprescindíveis à instauração ou à instrução de eventual ação civil 

pública não declinados. Recurso parcialmente provido.

1. Segundo o art. 10 da Lei n. 7.347⁄85, constitui crime “a recusa, 

o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura 

da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público”.

2. No caso, o Parquet estadual expediu três ofícios à Secretaria 

de Saúde do Município de Sirinhaém⁄PE, com a solicitação de 

informações sobre os horários de trabalho, cumprimento da carga 
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horária e local de trabalho de médicos ortopedistas. A documentação 

e os atos processuais constantes nos autos sugerem a falta de indicação 

precisa sobre o cumprimento, por médico contratado temporariamente, 

da carga horária contratual de cem horas mensais.

3. “No momento do recebimento da denúncia o standard probatório 

[é] menos rigoroso” (STF, Inq 4657, Rel. Mininstro Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, julgado em 14⁄08⁄2018, DJe 11⁄10⁄2018).

4. A análise da configuração de elemento subjetivo do tipo 

(no caso, o dolo) deve ser procedida no Juízo da causa principal, no 

decorrer da instrução criminal. Precedentes.

5. Também não se desconhece a orientação jurisprudencial no 

sentido de, “por óbice do princípio do nemo tenetur se detegere, inexistir 

o dolo de desobediência da ordem se esta implicar autoincriminação ou 

situação jurídica desfavorável” (STJ, RHC 85.496⁄BA, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23⁄04⁄2019, DJe 30⁄04⁄2019). 

Todavia, três circunstâncias impedem que se adentre nesse exame: 1) 

a premissa de que o fornecimento integral das informações pelo 

Gestor deduziria inequivocamente sua responsabilização não se 

mostra de verdadeira, pois não há nos autos elementos sufi cientes 

para a conclusão de que o Recorrente omitiu-se na sua eventual tarefa 

de zelar direta e individualmente pela observância dos contratos 

temporários dos médicos, ou de algum modo concorreu para que o 

horário não fosse integralmente cumprido; 2) essa matéria não foi 

ventilada na inicial deste feito nem debatida pelo Tribunal Recorrido, 

motivo pelo qual esse exame consubstanciaria supressão de instância; 

e 3) a detida análise dos elementos subjetivos da conduta, no caso, 

constitui atribuição da instância prima.

6. Avaliar antecipadamente se os elementos requisitados 

constituem ou não dados técnicos usurparia atribuição da Justiça 

ordinária, pois conforme já defi niu a Segunda Turma da Suprema 

Corte, “avançar nas alegações postas na impetração, sobre a utilidade ou 

não dos documentos requisitados para fi ns de instruir a ação civil pública 

pelo Órgão Ministerial, e acerca da correta destinação dos dados solicitados 

– se concernentes a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos –, 

revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressuporem o indevido 
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revolvimento de fatos e provas da causa” (RHC 125.336-AgR, Rel. 

Ministro Teori Zavascki, julgado em 18⁄11⁄2016, DJe 30⁄11⁄2016).

7. Não é tarefa da jurisdição superposta adiantar-se na 

apreciação da causa, sob pena de violação da partição constitucional 

de competências judiciais. Apenas poderia ser diferente se houvesse 

a completa ausência de indicação de elementos mínimos de autoria 

e materialidade a lastrearem a justa causa – o que constituiria outra 

conjuntura, diversa da análise do fundo da controvérsia. Por isso 

a reticência da jurisprudência, categórica em prescrever que “o 

trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional 

que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; 

(ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de 

ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (STF, 

HC 170.355 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda 

Turma, julgado em 24⁄05⁄2019, DJe 30⁄05⁄2019) – o que não é a 

hipótese.

8. Conjuntura que impede esta Corte de determinar o 

trancamento defi nitivo do procedimento criminal. Inviabilidade da 

pretendida absolvição, tout court.

9. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da AP 679⁄RJ, Rel. Ministro Dias Toff oli, estabeleceu 

que, na denúncia em que se imputa o cometimento do crime previsto 

no art. 10 da Lei n. 7.347⁄85, é indispensável que órgão acusador a) 

teça esclarecimentos “sobre a instauração de ações civis públicas sobre os 

temas versados nos ofícios cujas informações técnicas foram omitidas”, e b) 

refi ra-se à “imprescindibilidade das informações técnicas omitidas para os 

inquéritos civis para os quais foram requeridas as informações” – ônus do 

qual o Ministério Público Estadual não se desincumbiu na hipótese.

10. Não há na peça acusatória quaisquer referências a instauração 

de inquérito civil ou de outro procedimento investigatório, seja do 

Ministério Público estadual, seja de outro legitimado para a propositura 

de ação civil pública.

11. Não basta o Ministério Público estadual tão somente aduzir a 

falta de precisão ou de maior detalhamento sobre a escala de trabalho 

do médico nas respostas do Gestor⁄Recorrente, mas esclarecer 

especificamente qual informação alegadamente lacunosa seria 
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indispensável para virtual ação civil, por se tratar a imprescindibilidade 
dos dados técnicos de fi nalidade específi ca referida no art. 10 da Lei 
n. 7.347⁄85.

12. Embora não se discuta que o conceito referido nesse tipo 
é aberto, há substancial diferença entre o que são elementos úteis e 
elementos necessários. E, no presente caso, se no próprio acórdão 
ora impugnado concluiu-se que o cumprimento da jornada não 
foi esclarecido pelo Recorrente, deduz-se que o Parquet narrou 
em sua exordial omissão de informações que seriam meramente 
convenientes, mas não essenciais à viabilidade de um procedimento 
cível. Por outro lado, se de fato ocorre na espécie motivo que justifi ca a 
imprescindibilidade dos dados, é dever do Acusador explicitá-lo.

13. Não se está a excluir, aprioristicamente, a possibilidade de 
prática de improbidade por parte do Agente Público, ou do profi ssional 
de saúde temporariamente contratado – juízo que, a propósito, deve ser 
procedido na seara cível competente. Igualmente, não se está a afi rmar 
que a conduta do Recorrente é criminalmente atípica. As únicas 
constatações ora consignadas são as de que a narrativa da exordial 
acusatória não fundamenta validamente a necessidade substancial dos 
dados, nem a que ações cíveis eles concretamente visariam a instruir.

14. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido, 
para trancar a ação penal n. 0000163-73.2018.8.17.1400, em razão da 
inépcia da denúncia, sem prejuízo, todavia, do ocasional oferecimento 
de nova peça acusatória que observe integralmente os requisitos 
referidos pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte no julgamento da 
AP 679⁄RJ, Rel. Ministro Dias Toff oli.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, 
Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram 
com a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 04 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe: 19.8.2020 
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RELATÓRIO 

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, 

sem pedido liminar, interposto por Ricardo Sérgio Lacet Pessoa – qualifi cado nos 

autos como Secretário de Saúde do Município de Sirinhaém –, no qual consta 

como Recorrido o Ministério Público do Estado de Pernambuco.

Colhe-se nos autos que no dia 08⁄02⁄2019 foi recebida a denúncia oferecida 

contra o Recorrente no Processo-Crime n. 0000163-73.2018.8.17.1400. Nesse 

ato, o Juiz da causa consignou o que se segue (fl s. 103-105): 

“O Ministério Público do Estado de Pernambuco, por seu presentante nesta 

Comarca, pleiteia a condenação de Ricardo Sérgio Lacet Pessoa nas penas do art. 

10 da Lei da Ação Civil Pública. 

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados 

técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados 

pelo Ministério Público. 

A acusação é simples. O órgão ministerial requisitou informações especifi cas 

acerca da carga horária e local de trabalho de médico ortopedista, as citais não 

teriam sido prestadas a contento. [...].

[...].

Na peça vestibular, o órgão ministerial noticia ter requisitado informações ao 

denunciado através dos ofícios nº 155⁄2018, 159⁄2018 e 162⁄2018, sustentando 

que as respostas não atenderam as requisições, razão pela qual o denunciado 

teria cometido o crime previsto no art. 10 da Lei que disciplina a Ação Civil 

Pública, omitindo informações indispensáveis à propositura da ação civil pública, 

de competência daquele órgão ministerial.

O Ministério Público sustenta que o denunciado, em três oportunidades, 

não respondeu acerca da carga horária do médico ortopedista Gilson Alves 

Falcão Filho em cada local de trabalho, vislumbra, assim, o órgão ministerial, o 

cometimento de crime previsto na legislação extravagante.

Ora, se o órgão ministerial se vê impossibilitado de impetrar Ação Civil Pública 

por carência de dados técnicos e informações que cabia ao denunciado prestar 

e a quem foi solicitado por três vezes, tenho que não estamos diante de uma 

denúncia manifestamente inadmissível ou improcedente.

Ante o exposto, presentes indícios sufi cientes de materialidade e autoria (arts. 

41 e 395, do CPP), recebo a denúncia.” 
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Na inicial do presente feito, pugnou-se pelo trancamento do procedimento. 

A pretensão defensiva foi denegada no acórdão de fl s. 122-142, assim ementado 

(fl s. 127-128): 

“Penal e processo penal. Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Art. 10 

da Lei n. 7374⁄85 (LACP). Inviabilidade. Necessidade de necessidade de dilação 

probatória. Via inadequada. Ordem denegada. Decisão unânime.

- Para que a conduta amolde-se ao tipo do art. 10 da Lei de Ação Civil Pública, 

é imprescindível a demonstração de ter o agente, intencional e deliberadamente, 

recusado, retardado ou omitido dados requisitados pelo Ministério Público, bem 

como que esses dados sejam de natureza técnica e indispensáveis à propositura 

da ação civil.

- Sabe-se que, em sede de habeas corpus, só é possível trancar a ação penal 

em situações muito especiais, como acontece nos casos em que é evidente e 

inafastável a negativa da autoria, quando o fato narrado não constitui crime, 

sequer em tese, e em casos peculiares, em que pode ser dispensada a instrução 

criminal para a constatação de tais evidências.

- No caso, pelas respostas apresentadas pelo denunciado, verifi ca-se que, de 

fato, não restou esclarecido o horário total de trabalho do médico ortopedista 

contratado pelo município, principalmente em relação às 8hs remanescentes, 

cujo horário de cumprimento não foi fornecido pelo ora paciente, apesar da 

insistência da Promotoria. Portanto, a princípio, houve uma suposta omissão 

por parte do paciente na prestação das informações solicitadas pelo Ministério 

Público, o qual, ao contrário do alegado pelo impetrante, tem legitimidade para 

pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de 

saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos 

contendo benefi ciários individualizados, porque se refere a direitos individuais 

indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625⁄1993.

- Assim, presente, em tese, a conduta omissa, entendo que averiguar se os 

dados solicitados enquadram-se ou não no conceito de dados técnicos descritos 

no dispositivo legal em tese infringido, bem como perquirir se o paciente agiu ou 

não com o dolo, demandam, sem dúvidas, análise probatória, incompatível com 

a via eleita, de cognição sumária.- Portanto, não se vislumbra estarem presentes 

quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução 

criminal por meio da presente ação constitucional, já que seria necessário 

análise probatória, cuja valoração deverá ser feita, oportunamente, pelo juízo 

competente.

- Ordem denegada. Decisão unânime.” 

Daí as presentes razões, em que o Recorrente, em suma, reitera os 

fundamentos da exordial destes autos, que foram sintetizadas pelo Relator do 

acórdão recorrido nos seguintes termos (fl . 122): 
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“Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do 

delito descrito no art. 10 da Lei n. 7.374⁄1985 (Lei da Ação Civil Pública), nos autos 

do processo n. 163-73.2018.8.17.1400.

Afi rma o impetrante (fl s. 2⁄13) que a denúncia narra fato atípico, pois paciente 

‘não recusou, não retardou, tampouco se omitiu prestar as informações 

requisitadas pelo MP-PE’ (fl . 4). Assim, entende a defesa que, ao receber a denúncia 

e determinar o prosseguimento do feito, a autoridade impetrada impôs indevido 

constrangimento ilegal ao paciente.

Aduz que o trancamento da ação penal é medida inconteste, pois paciente 

atendeu aos ofícios do Ministério Público a contento, informando o dia, horário 

e local de atendimento do médico ortopedista contratado pelo município, 

inexistindo, portanto, enquadramento típico da conduta do agente ao delito 

descrito no art. 10 da Lei n. 7.374⁄85. Prossegue alegando que os dados solicitados 

não se enquadram na nomenclatura de dados técnicos exigidos pela Lei, [...] que 

inexistiu dolo na conduta do paciente e que a propositura de ação civil pública 

pelo Parquet cinge-se aos direitos difusos ou coletivos, o que não se amolda ao 

caso em tela.” 

Requer, ao fi nal, o trancamento do processo-crime.

Parecer da Procuradoria-Geral da República à fl . 191, assim fundamentado: 

“O Ministério Público Federal vem, nos autos do processo em epígrafe, 

manifestar-se pelo não provimento do presente recurso ordinário, uma vez que 

a pretensão recursal para trancamento da ação não se justifi ca. O trancamento 

da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter 

excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade 

da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de 

indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Neste caso, verifi ca-

se que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código. Foi devidamente 

especifi cada a conduta perpetrada pelo paciente, possibilitando seu direito a 

defesa, e restou demonstrado que a conduta narrada se coaduna com a tipifi cação 

do delito. A demonstração cabal e com provas mais robustas ocorrerá ao longo da 

instrução criminal.” 

É o relatório. 

VOTO 

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Segundo o art. 10 da Lei n. 

7347⁄85, constitui crime “a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos 
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indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério 

Público”.

No caso, o Ministério Público estadual encaminhou três ofícios à 

Secretaria de Saúde do Município de Sirinhaém (n. 155⁄2018, 159⁄2018 e 

162⁄2018). Da leitura de seus teores, constato que em todos documentos foram 

solicitadas reiteradas informações sobre os horários da prestação dos serviços, 

cumprimento da carga horária e local de trabalho de médicos ortopedistas (fl . 

19, fl . 24 e fl . 28). Os dois últimos expedientes foram específi cos em relação ao 

médico Gilson Alves Falcão Filho, cujo contrato temporário fi rmado com a 

Administração Pública, segundo o Parquet, previa o cumprimento de 100 horas 

mensais de labor (fl . 28).

Na última resposta ao Ministério Público (Ofício n. 42⁄2018, datado de 

04⁄06⁄2018), o Secretário Ricardo Lacet, ora Recorrente, limitou-se a declinar o 

que se segue (fl . 30): 

“Em resposta ao ofi cio acima, desse órgão fi scal da Lei, reiteramos o conteúdo 

do ofi cio nº 041⁄2018 da Secretária Municipal de Saúde, para essa Promotoria, 

que esclarece o horário de trabalho do Ortopedista Dr. Gilson Alves Falcão Filho a 

partir de 01⁄05⁄2018 que é de 20 (vinte) horas semanais, conforme seu contrato de 

trabalho, sendo 12 (doze) horas em atividades assistenciais, com atendimento de 

40 (quarenta) pacientes aos sábados no prédio do NASF, para aproveitar o espaço 

mais adequado, e complementando as outras 08 (oito) horas restantes em outras 

atividades, como pareceres para pacientes internos e demandas administrativas.” 

Posteriormente, o Magistrado de primeiro grau, ao receber a denúncia, 

ressaltou que “se o órgão ministerial se vê impossibilitado de impetrar Ação Civil 

Pública por carência de dados técnicos e informações que cabia ao denunciado 

prestar e a quem foi solicitado por três vezes, [não se está] diante de uma denúncia 

manifestamente inadmissível ou improcedente” (fl . 105).

Esclarecida essa conjuntura, de início vale referir que o pretendido 

trancamento defi nitivo do Processo-crime não é possível.

Não se discute que, “no momento do recebimento da denúncia o standard 

probatório [é] menos rigoroso” (STF, Inq 4.657, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda 

Turma, julgado em 14⁄08⁄2018, DJe 11⁄10⁄2018) – o que impede, mormente 

nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau 

e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, 

reconhecer prontamente a atipicidade da conduta.
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A propósito, diante desse óbice, vale também destacar que o Relator do 

acórdão recorrido, no voto condutor do julgado, concluiu que, “de fato, não restou 

esclarecido o horário total de trabalho do médico ortopedista contratado pelo município” 

(fl . 132). Por relevante, reproduzo fragmento do ato (fl s. 131-133, sem grifos no 

original): 

“No caso, o representante do Parquet a quo, consoante termo de atendimento 

de fl . 18, ouviu, no dia 8⁄5⁄2018, do cidadão José Cícero Pereira da Silva que o 

mesmo não conseguia uma consulta com o ortopedista da Secretaria de Saúde 

desde o mês de outubro de 2017. Em decorrência, o Ministério Público ofi ciou 

o gestor municipal, requerendo o atendimento do paciente em 10 dias e a 

informação referente ao nome dos médicos ortopedistas da localidade, horário 

de trabalho, carga horária pela qual foram contratados ou do cargo e número 

de atendimentos diários. No primeiro oficio respondido (fl. 20). O Secretário 

de Saúde, ora paciente, não diligenciou a marcação da consulta do cidadão, 

afirmando que a marcação de consultas é feita para todo o mês, sempre na 

primeira sexta feira, sem discriminar nenhum usuário. Quanto ao horário de 

trabalho do médico ortopedista, comunicou que foi contratado, por seleção 

pública, o Dr. Gilson Alves Falcão Filho, para o regime de 20 horas semanais, 

fazendo dois ambulatórios de 8hs nas segundas e terças-feiras, com, pelo menos, 

20 atendimentos por dia, e complementando as horas restantes em atividades 

internas do Hospital Olímpio Machado Gouveia Lins. Juntou cópia do contrato 

temporário (fl s. 21⁄22), onde se infere que o médico deveria obedecer a uma carga 

horária mensal de 100 hs.

Ora, pelas informações acima, depreende-se que o médico ortopedista, 

contratado em regime de 20 hs semanais, trabalhava segunda e terça, fazendo uma 

carga horária diária de 8hs, o que totalizam 16 hs, sendo que as 4 hs restantes eram 

cumpridas mediante trabalho interno. Contudo, não se sabe qual o horário certo 

das 8hs trabalhadas nas segundas e terças-feiras e em que dias e horários eram 

cumpridas as 4 horas restantes.

Reiterado o ofi cio pela Promotoria, desta feita advertindo-se do crime do art. 

10 da LACP (fl . 24), o ora paciente respondeu (fl . 26), afi rmando que promoveu 

com a marcação da consulta do cidadão queixoso, além de informar que o médico 

ortopedista passou a trabalhar 12 hs aos sábados, a partir das 7hs da manhã, no 

prédio do NASF, onde atende o 40 consultas, complementando as horas restantes 

em atividades internas do Hospital Olimpio Machado Gouveia Lins.

Sem ainda saber o horário total de trabalho do médico ortopedista do município, 

foi reiterado, mais uma vez, o ofi cio (fl . 27), especifi cando-se a necessidade de serem 

enviados o horário e local de trabalho do médico contratado, notadamente em 

relação ao cumprimento da carga horária de 100hs mensais prevista no contrato 

temporário. Em resposta, o paciente reiterou a informação prestada no ofi cio anterior 

(fl . 30).
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Pelas respostas apresentadas pelo denunciado, verifica-se que, de fato, não 

restou esclarecido o horário total de trabalho do médico ortopedista contratado pelo 

município, principalmente em relação às 8hs remanescentes.” 

Nas razões da presente via de impugnação, o Recorrente deixou de infi rmar 

esse motivo. Em nenhum fragmento da peça a Defesa refuta a conclusão do Tribunal 

a quo de que não foi esclarecida a carga horária total de labor por parte do médico 

ortopedista, a despeito de consubstanciar ônus da defesa demonstrar a 

constituição do direito alegado (STJ, RHC 121.975⁄MG, Rel. Min. Laurita Vaz) 

– o que reforça a impossibilidade de conclusão sobre a atipia da conduta que não 

seja pela jurisdição comum.

Alega o Recorrente, em sequência, que o crime de desobediência pressupõe 

a confi guração de dolo específi co. No entanto, conforme entendimento pacífi co 

deste Tribunal, constatar a configuração ou não de elemento subjetivo do 

tipo cuida-se de exame que deve ser procedido no decorrer da instrução, não 

constituindo atribuição desta Corte, que não é o Juízo natural da causa principal, 

suspender antecipadamente a tramitação de procedimento criminal, por esse 

motivo.

A propósito, destaco julgados: 

“Habeas corpus. Desobediência à decisão judicial que impôs a suspensão do 

exercício da vereança. Pretensão de trancamento da ação penal. Atipicidade da 

conduta. Ausência de dolo. Necessária incursão probatória. Via eleita inadequada. 

Presença de justa causa. Inevidência de constrangimento ilegal.

1. O trancamento de ação penal em habeas corpus só é possível se comprovada, 

de plano, a atipicidade dos fatos ou a presença de causa extintiva da punibilidade, 

o que não ocorre no caso.

2. A aferição do elemento subjetivo da infração penal, por demandar acurada 

incursão no conjunto das provas colhidas na instrução criminal, não pode ser feita na 

estreita via do writ. Precedente.

3. Na hipótese, está presente a justa causa para prosseguimento da ação penal, 

porquanto há indicação de que paciente e corréu exerceram a vereança durante a 

vigência de medida de suspensão de exercício de cargo público e após terem sido 

reeleitos para a legislatura afeta aos anos de 2013 a 2016.

4. Ordem denegada. Liminar cassada. Pedido às fl s. 163⁄167 prejudicado.” (STJ, 

HC 301.117⁄RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02⁄08⁄2018, 

DJe 13⁄08⁄2018; sem grifos no original.) 
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“Habeas corpus impetrado originariamente, a despeito da possibilidade de 

impugnação ao acórdão do tribunal a quo por intermédio de recurso especial. 

Inadequação da via eleita (ressalva do entendimento da relatora). Trancamento 

de processo-crime. Denúncia recebida pelo Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região. Art. 1º, inciso VII, do Decreto-Lei n.º 201⁄1967. Atraso na prestação 

de contas pelo prefeito municipal. Alegação de ilegitimidade passiva, pois o 

convênio que motivou a irregularidade nas contas foi fi rmado na gestão do ex-

prefeito. Impossibilidade de sucesso do writ no ponto. Apresentação tempestiva 

das contas que compete a quem detém mandato. Ausência de dolo na infração. 

Elemento subjetivo do tipo a ser avaliado durante a instrução. Precedentes. Nulidade 

na publicação do acórdão. Ata do julgamento devidamente publicizada. 

Transcurso in albis do prazo para impugná-la. Questão fulminada pelo instituto 

preclusão. Ordem de habeas corpus não conhecida.

1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça fi rmou orientação não 

unânime de que é inadequado o manejo de habeas corpus se há possibilidade 

de impugnação ao ato decisório do Tribunal a quo por intermédio de recurso 

especial - a despeito do posicionamento contrário da Relatora, em consonância 

com o do Supremo Tribunal Federal.

2. A alegação de que o Paciente é parte ilegítima no processo-crime em 

razão do convênio entre o Município de Paulo Afonso e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação ter sido firmado pelo ex-Prefeito não pode 

prosperar. A obrigação de prestar as contas tempestivamente é de quem 

atualmente ocupa o cargo de prefeito.

3. O atraso na prestação de contas por parte do Prefeito configura crime 

de responsabilidade, nos termos no art. 1º, VII, do Decreto-lei n.º 201⁄1967. E, 

conforme precedentes desta Corte, a verifi cação do elemento subjetivo do tipo 

(no caso, o dolo) é conclusão que decorre da fase instrutória, razão pela qual não 

pode ocorrer o trancamento adiantado do processo-crime.

4. A tese de que a publicação do acórdão padece de nulidade, por nele faltar 

o voto vencido que rejeitou a denúncia, resta fulminada pela preclusão, pois 

certidão cartorária esclarece que a ata do julgamento foi devidamente publicada, 

e que transcorreu in albis prazo para impugná-la.

5. Ordem de habeas corpus não conhecida.” (STJ, HC 249.835⁄BA, Rel. Min. 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19⁄08⁄2014, DJe 28⁄08⁄2014; sem grifos no 

original.) 

Ainda sobre a alegação de ausência de dolo, vale referir que não me 

olvido da orientação jurisprudencial no sentido de, “por óbice do princípio do 

nemo tenetur se detegere, inexistir o dolo de desobediência da ordem se esta implicar 

autoincriminação ou situação jurídica desfavorável” (STJ, RHC 85.496⁄BA, Rel. 

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23⁄04⁄2019, DJe 30⁄04⁄2019). 
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Todavia, nesse aspecto, três circunstâncias impedem que se adentre nessa análise: 

1) a premissa de que o fornecimento integral das informações pelo Gestor 

deduziria sua responsabilização não se mostra inequivocamente verdadeira, pois 

não há nos autos elementos sufi cientes para a conclusão de que o Recorrente 

omitiu-se na sua eventual tarefa de zelar direta e pontualmente pela observância 

dos contratos temporários dos médicos, ou de algum modo concorreu para que 

o horário não fosse integralmente cumprido; 2) essa matéria não foi ventilada 

na inicial deste feito nem debatida pelo Tribunal Recorrido, motivo pelo qual 

esse exame consubstanciaria supressão de instância; e 3) a detida análise dos 

elementos subjetivos da conduta, como já esclarecido, constitui atribuição da 

instância prima.

Suscita a Parte Recorrente, ainda, a atipia da conduta porque “o 

Representante do Ministério Público requisitou dados que não são considerados 

técnicos” (fl . 161). Todavia, concluir antecipadamente sobre a natureza dos 

elementos requisitados igualmente usurparia competência da Justiça ordinária, 

pois conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “avançar nas alegações 

postas na impetração, sobre a utilidade ou não dos documentos requisitados para fi ns 

de instruir a ação civil pública pelo Órgão Ministerial, e acerca da correta destinação 

dos dados solicitados – se concernentes a direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos –, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressuporem o 

indevido revolvimento de fatos e provas da causa” (RHC 125.336-AgR, Rel. Min. 

Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18⁄11⁄2016, DJe 30⁄11⁄2016).

Também, no caso foi observado o requisito de que “a ordem descumprida 

deve ser ‘individualizada’ e ‘transmitida diretamente ao destinatário, seja por escrito 

ou verbalmente’, sob pena de atipicidade do comportamento” (STF, AP 679, Rel. 

Min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, julgado em 06⁄02⁄2014, DJe 29⁄10⁄2014), 

até porque os ofícios em resposta ao Ministério Público foram assinados pelo 

próprio Recorrente.

Ou seja, considerada toda essa conjuntura, infere-se não ser tarefa da 

jurisdição superposta adiantar-se no exame do mérito da causa, sob pena 

de violação da partição constitucional de competências. Apenas poderia ser 

diferente se houvesse a completa ausência de indicação de elementos mínimos 

de autoria e materialidade a lastrearem a justa causa – o que constituiria outra 

conjuntura, diversa da avaliação do fundo da controvérsia. Por isso a reticência 

da jurisprudência, categórica em indicar que “o trancamento da ação penal, em 

habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de 
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manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade 

do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade 

delitivas” (STF, HC 170.355 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda 

Turma, julgado em 24⁄05⁄2019, DJe 30⁄05⁄2019 – o que não é a hipótese.

Dessa forma, não é possível declarar a absolvição, tout court, do Recorrente, 

como pretendido.

Por outro lado, há uma questão meramente de direito que induz o 

reconhecimento de ilegalidade na hipótese: na denúncia ora impugnada, deixou-

se de observar pressupostos referidos pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento de Ação Penal já mencionada em passagem anterior 

deste voto (n. 679⁄RJ, Rel. Min. Dias Toff oli, apreciada em 06⁄02⁄2014).

Do voto condutor desse julgado, reproduzo o seguinte fragmento, in litteris 

(sem grifos no original): 

“Diz respeito a acusação [...] portanto, a suposta desobediência qualificada 

praticada pelo denunciado, então Prefeito no Município de Nova Iguaçu⁄RJ, que, 

deliberadamente, teria deixado de atender a determinações do Parquet 

para fornecer elementos informativos relevantes destinados a instruir 

procedimentos civis instaurados perante 2ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo de Nova Iguaçu.

[...].

[...] verifi ca-se [...] defi ciência da denúncia no que toca à imprescindibilidade das 

informações técnicas omitidas para os inquéritos civis onde foram requeridas 

as informações.

É assente na doutrina que 

‘[a] lei não se limita a exigir que sejam de natureza técnica os dados 

requisitados. Impõe ademais que os dados técnicos sejam indispensáveis 

à propositura da ação civil. A referência da lei, alinhada ao princípio 

da interpretação restritiva dos elementos do tipo, reclama o exame 

desse aspecto singular’ (José dos Santos Carvalho Filho. Ação civil pública 

– comentários por artigo. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011. p. 

333-334). 

Como bem destacado pelo Desembargador José Lunardelli em recurso que 

apreciou idêntica situação (EI nº 0003380-28.2003.4.03.6104⁄SP – TRF3 – 5⁄12⁄12), 

‘o bem jurídico protegido pelo art. 10 da Lei 7347⁄85 não é o prestígio 

da autoridade da Administração, como ocorre no crime de desobediência, 
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previsto no art. 330 do Código Penal, porquanto o bem jurídico tutelado é 

a ‘omissão ou retardamento de dados técnicos indispensáveis à propositura 

da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público’, de sorte que não 

basta a mera conduta omissiva, mas sim o efetivo prejuízo à atuação 

do Ministério Público, o que não se verifi cou na hipótese em exame’. 

O mesmo se dá [...] na hipótese dos autos, pois, em momento nenhum, faz a 

denúncia referência à indispensabilidade das informações requisitadas ou à 

instauração de ações civis públicas sobre os temas, ou, ainda, ao prejuízo a elas em 

decorrência da falta das informações técnicas solicitadas à Prefeitura Municipal de 

Nova Iguaçu⁄RJ.

Nas palavras de Jorge de Figueiredo Dias (Direito Penal. Coimbra: Coimbra, 

2004. t. 1. p. 508 (parte geral), a consciência do ilícito é o ‘juízo de desvalor jurídico 

de ação’, o qual não se avalia em sentido estritamente jurídico, ‘sendo sufi ciente 

uma valoração paralela na esfera do leigo ou de uma ‘advertência do sentido’ no 

sentido da ilicitude da conduta’.

É óbvio ainda que

‘quanto mais anormais sejam as circunstâncias concomitantes, mais 

tênue a culpabilidade; em certos casos, esta anormalidade pode ser tão 

decisiva que ao agente já não lhe é possível – em termos gerais – adequar-

se às prescrições do ordenamento; nestas hipóteses, não lhe poderá ser 

feita nenhuma censura, posto que não cabe exigir-lhe uma conduta distinta’ 

(Enrique Cury Urzua. Derecho Penal – Parte General. Santiago: Editora 

Jurídica de Chile, 1985. t. II⁄12-13). 

Diante das múltiplas referências conceituais na doutrina e na jurisprudência, 

cito recente obra da eminente Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura (Justa 

causa para a ação penal. São Paulo: RT, 2001. p. 222), onde se procurou delimitar 

o conceito de justa causa, identificando-o com a possibilidade da ocorrência de 

condenação, afi rmando que ‘justa causa para ação penal corresponde, no plano 

jurídico, à legalidade da acusação. E no plano axiológico, à legitimidade da 

acusação’, completando que, ‘para que alguém seja acusado em juízo, faz-se 

imprescindível que a ocorrência do fato típico esteja evidenciada. Que haja, no 

mínimo, probabilidade (e não mera possibilidade) de que o sujeito incriminado 

seja seu autor, e um mínimo de culpabilidade’.

Assim, [...] por falta de demonstração do elemento subjetivo e por falta de 

mínima indicação da indispensabilidade das informações técnicas que se 

dizem omitidas, não há justa causa para o recebimento da denúncia ofertada.” 

Tal precedente foi assim ementado: 
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“Ação Penal. Processual Penal. Crime de recusa, retardamento ou omissão de 

dados técnicos (Lei nº 7.347⁄85, art. 10). Intimação pessoal do denunciado para 

atendimento às requisições do Ministério Público. Não ocorrência. Ausência de dolo. 

Indispensabilidade das informações técnicas solicitadas. Não demonstração. 

Atipicidade. Falta de justa causa reconhecida. Denúncia rejeitada. Absolvição 

decretada (CPP, art. 386, III), com a ressalva do relator, que julgava improcedente a 

acusação (Lei nº 8.038⁄1990, art. 6º).

1. Diz respeito a acusação a suposta desobediência qualifi cada praticada pelo 

denunciado, então prefeito no Município de Nova Iguaçu⁄RJ, que, deliberadamente, 

teria deixado de atender a determinações do Parquet de fornecer elementos 

informativos relevantes destinados a instruir procedimentos civis instaurados perante 

2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Iguaçu.

2. É fundamental na espécie, a demonstração apriorística de que o agente tenha 

agido com dolo, já que não é punível, na espécie, a fi gura culposa.

3. A ordem descumprida deve ser ‘individualizada’ e ‘transmitida diretamente 

ao destinatário, seja por escrito ou verbalmente’, sob pena de atipicidade do 

comportamento. Doutrina e jurisprudência.

4. Há de estar presente intenção clara e direta de descumprimento da ordem 

por parte do apontado autor do ilícito, com demonstração, por ocasião do 

oferecimento da denúncia, de forma veemente e bastante clara, de que haja chegado 

a conhecimento do denunciado a determinação constante dos ofícios que lhe foram 

dirigidos.

5. Verifica-se, ademais, deficiência na denúncia, a qual não se refere à 

imprescindibilidade das informações técnicas omitidas para os inquéritos civis 

para os quais foram requeridas as informações.

6. Não há na denúncia qualquer alusão sobre a instauração de ações civis 

públicas sobre os temas versados nos ofícios cujas informações técnicas foram 

omitidas pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu⁄RJ.

7. Denúncia rejeitada nos termos do art. 395, incisos I e III, do CPP, com a 

declaração da absolvição do denunciado com fundamento no inciso III do art. 386 

do CPP, com a ressalva do Relator, que julgava improcedente a acusação com base 

no art. 6º da Lei nº 8.038⁄1990.” (AP 679⁄RJ, Rel. Ministro Dias Toff oli, Tribunal Pleno, 

julgado em 06⁄02⁄2014, DJe 29⁄10⁄2014; sem grifos no original.)

 Quanto à presente espécie, da mera leitura da denúncia oferecida na causa 

principal, constato que o Parquet não se desincumbiu do seu ônus de, ao imputar 

ao Recorrente o cometimento do crime previsto no art. 10 da Lei n. 7.347⁄85, 

declinar também as razões pelas quais as informações requeridas são imprescindíveis à 

instauração ou à instrução de ação civil pública.
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Para a devida compreensão, reproduzo, na íntegra, a peça acusatória 

oferecida contra o Agente Público (fl s. 106-107; sem grifos no original). 

“O Ministério Público do Estado de Pernambuco, por intermédio de seu promotor 

de justiça infrafi rmado, no exercício de suas atribuições legais e institucionais, com 

fulcro no termo circunstanciado de ocorrência anexo, vem, perante Vossa Excelência, 

oferecer Denúncia em face de 

Ricardo Sérgio Lacet Pessoa, Brasileiro, secretário municipal de saúde, CPF 

nº 105.364.824-15, RG nº 822523 SDS⁄PE, endereço profissional na sede da 

Prefeitura de Sirinhaém⁄PE; 

pelo seguinte fato delituoso:

O denunciado recusou, retardou e omitiu dados técnicos indispensáveis à 

propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.

Consta que, como objetivo de instruir os autos n. 2016⁄153652, no dia 3⁄5⁄2018, 

foi expedida o Ofi cio nº 155⁄2018. oriundo desta Promotoria de Justiço, requisitando 

ao denunciado, no prazo de 10 dias, o nome dos médicos ortopedistas, horário 

de trabalho, carga horária pela qual foi contratado ou do cargo e número de 

atendimentos diários. Em 11⁄05⁄2018, o acusado enviou o ofi cio n. 40⁄2018, porém 

não atendeu aos requisitórios, eis que não providenciou a marcação de consulta 

médica nem indicou o horário de trabalho do médico ortopedista contratado pelo 

município de Sirinhaém.

Consta, ainda que, no dia 17⁄5⁄2018, foi expedido o Ofi cio n. 159⁄2018, reiterando a 

requisição ministerial no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência do crime descrito 

no art. 10 da LACP. para que informasse o horário e local de trabalho do médico 

ortopedista Gilson Alves Falcão Filho. Em resposta, através do Oficio n. 41⁄2018, 

o denunciado, mais uma vez sem ofender aos requisitórios, informou que houve 

mudança no horário de trabalho do médico ortopedista para ‘12 horas aos sábados, 

quando atende 40 consultas agendadas e complementa o resto de suas horas de 

contrato com atividades diversas no Hospital Olímpio Machado Gouveia Lins com 

pacientes internos e demandas administrativas’.

Diante da imprecisão da informação do horário de trabalho e, também, sem 

atender à carga horária de 100 (cem) horas mensais previstas no contrato temporário 

por excepcional interesse público n. 27⁄2017 do referido médico ortopedista, 

fi nalmente, foi expedido o Ofício nº 162⁄2018 no dia 24⁄05⁄2018, reiterando, mais 

uma vez, a requisição de dados técnicos indispensáveis à propositura ministerial, no 

prazo de 10 (dez) dias, consistentes no horário e local de trabalho do médico Gilson 

Alves Falcão Filho, em relação à carga horária de 100 (cem) horas mensais prevista no 

contrato temporário por excepcional interesse público nº 027⁄2017.

Mais uma vez o requisitório não foi atendido, tendo o denunciado recusado, 

retardado e omitido dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil. Em 

sua resposta, através do Ofício nº 042⁄2018, o acusado ‘reiterou’ o conteúdo do ofi cio 
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nº 041⁄2018 e ‘esclareceu’ que ‘o horário de trabalho do Ortopedista Dr. Gilson Alves 

Falcão Filho a partir de 01⁄05⁄2018 que é de 20 (vinte) horas semanais, conforme 

seu contrato de trabalho, sendo 12 (doze) horas em atividades assistenciais, 

com atendimento de 40 (quarenta) pacientes aos sábados no prédio do NASF, 

para aproveitar o espaço mais adequado, e complementando as outras 08 (oito) 

horas restantes em outras atividades como pareceres para pacientes internos e 

demandas administrativas.’

Dessa forma, permanece reiteradamente a recusa, retardamento e omissão de 

dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, requisitados pelo Ministério 

Público, já que não há como se verifi car o cumprimento da carga horária pelo médico 

ortopedista Gilson Alves Falcão Filho sem a informação de seu horário de trabalho em 

cada local.

Ante todo o exposto, requer o Ministério Público que Vossa Excelência determine 

recebimento da acusação, citação, defesa, instrução do feito, coleta de antecedentes 

criminais, interrogatório(s), alegações finais e julgamento com correspondente 

condenação do réu Ricardo Sérgio Lacet Pessoa, pela prática da conduta prevista 

no artigo 10, da Lei nº 7374⁄85.”

 Reitero que, na AP 679, defi niu o Plenário do STF que a denúncia deve 

a) referir-se concretamente “sobre a instauração de ações civis públicas sobre os 

temas versados nos ofícios cujas informações técnicas foram omitidas”, e b) esclarecer a 

“imprescindibilidade das informações técnicas omitidas para os inquéritos civis para os 

quais foram requeridas as informações”.

Com relação ao primeiro pressuposto, constata-se que na peça acusatória 

não há quaisquer informações sobre a eventual instauração de inquérito civil 

ou de outro procedimento investigatório cível, seja do Ministério Público 

Estadual, seja de outro legitimado para a propositura de ação civil pública. 

Independentemente de constar ou não nos autos do presente recurso tais 

referências, elas deveriam ter sido expressamente consignadas na denúncia.

Outrossim, quanto ao segundo requisito, não foi devidamente esclarecido 

que os dados ausentes constituiriam óbice à apuração cível ou mesmo à devida 

instrução de ação civil pública.

Relembro que o Relator do acórdão recorrido, em seu voto condutor, 

ressaltou, sobre o teor dos ofícios do Secretário de Sáude, que, “de fato, não 

restou esclarecido o horário total de trabalho do médico ortopedista contratado pelo 

município” (fl . 132, sem grifos no original). Ou seja, segundo premissa referida 

pela jurisdição origem, poderia já haver elementos sufi cientes à convicção sobre 

a inobservância da carga laboral pelo profi ssional de saúde.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

852

Por isso, não basta o Ministério Público estadual tão somente aduzir 

a falta de precisão ou de maior detalhamento sobre a escala de trabalho do 

médico nas respostas do Gestor – como o fez em sua exordial –, mas esclarecer 

especifi camente qual informação alegadamente lacunosa seria indispensável 

para virtual ação civil, por se tratar a imprescindibilidade dos dados técnicos 

de fi nalidade específi ca referida no art. 10 da Lei n. 7.347⁄85.

Embora não se discuta que o conceito referido nesse tipo é aberto, há 

substancial diferença entre o que são elementos úteis e elementos necessários. 

E, no presente caso, se no próprio acórdão ora impugnado concluiu-se que o 

cumprimento da jornada não foi esclarecido pelo Recorrente, deduz-se que o 

Parquet narrou em sua exordial a omissão de informações que seriam meramente 

convenientes, mas não essenciais à viabilidade de um procedimento cível. Por 

outro lado, se de fato ocorre na espécie motivo que justifi ca a imprescindibilidade 

dos dados, é dever do Acusador explicitá-lo.

Por fim, as presentes conclusões não excluem a possibilidade de que 

tenha ocorrido a prática de improbidade por parte do Agente Público, ou do 

profi ssional de saúde temporariamente contratado – juízo que, a propósito, deve 

ser procedido na seara cível competente. Igualmente, não se está a afi rmar que 

a conduta do Recorrente é criminalmente atípica. As únicas constatações que 

ora consigno neste voto são as de que a narrativa da exordial acusatória não 

fundamentam validamente a necessidade substancial dos dados omitidos, nem a 

que ações cíveis eles concretamente visariam a instruir.

Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para trancar a ação 

penal n. 0000163-73.2018.8.17.1400, em razão da inépcia da denúncia, sem 

prejuízo do oferecimento de nova peça acusatória que observe integralmente os 

requisitos referidos pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte no julgamento da 

AP 679⁄RJ, Rel. Ministro Dias Toff oli.

É como voto.
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9 de 12.12.2011 - DJe 14.12.2011.

58. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 4 de 02.08.2006 - DJ 09.08.2006.

59. CD-ROM - Jur Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 5 de 

09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 11.12.2013 - DJe 

12.12.2013.

60. DVD - Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 6 de 09.08.2006 

- DJ 15.08.2006.
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61. Revista Previdenciária e Trabalhista Gazetajuris - editada pela Editora Portal 

Jurídico Ltda. - Portaria n. 7 de 09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

62. CD-ROM - Gazetajuris - editado pela Editora Portal Jurídico Ltda. - Portaria n. 

8 de 02.10.2006 - DJ 04.10.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 12.11.2008 - 

DJe 17.11.2008.

63. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 1 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

64. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 2 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

65. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 4 de 10.10.2008 - DJe 15.10.2008 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 27.11.2014 - DJe 03.12.2014.

66. Revista de Direito Tributário da Associação Paulista de Estudos Tributários - 

editada pela MP Editora Ltda. - Portaria n. 5 de 30.10.2008 - DJe 07.11.2008. Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 1º.09.2017 - DJe 04.09.2017.

67. Portal da Rede Mundial de Computadores “editoramagister.com” - editado pela 

Editora Magister Ltda. - Portaria n. 7 de 15.12.2008 - DJe 17.12.2008.

68. “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” 

(versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: 

https://www.tjrs.jus.br/site/publicacoes/revista_da_jurisprudencia/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Grande do Sul - Portaria n. 1 de 19.02.2010 - 

DJe 24.02.2010 - Registro retifi cado e ratifi cado - Portaria n. 4 de 19.03.2010 - DJe 

22.03.2010.

69. Portal da Rede Mundial de Computadores - “jurisprudência-online” - editada pela 

Associação dos Advogados de São Paulo - Portaria n. 2 de 19.02.2010 - DJe 24.02.2010.

70. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (versão eletrônica) - Portal da 

Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://www.trf5.jus.br/revista_

jurisprudencia/ - editado pelo Tribunal Federal Regional da 5ª Região - Portaria n. 5 de 

09.04.2010 - DJe 13.04.2010.

71. DVD ROM Datadez - de responsabilidade da IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. (anteriormente editado pela Notadez Informações Ltda.) - 

Portaria n. 7 de 10.09.2010 - DJe 14.09.2010 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 

22.11.2011 - DJe 23.11.2011.
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72. Portal da Rede Mundial de Computadores - “Plenum On-line” - endereço “www.

plenum.com.br” - editado pela Plenum Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 31.01.2011 - DJe 

02.02.2011.

73. DVD-ROM - Juris Síntese DVD - editado pela marca “Síntese”, de propriedade da 

IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 31.01.2011 - 

DJe 02.02.2011.

74. Portal da Rede Mundial de Computadores - “JURIS SÍNTESE ONLINE” - 

endereço eletrônico: https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de 

propriedade da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 

de 29.04.2011 - DJe 03.05.2011.

75. Portal da Rede Mundial de Computadores - “SINTESENET” - endereço eletrônico: 

https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de propriedade da IOB 

Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 29.04.2011 - DJe 

03.05.2011.

76. DVD-ROM Juris Plenum Ouro - de responsabilidade da Editora Plenum Ltda. - 

Portaria n. 7 de 22.11.2011 - DJe 23.11.2011.

77. CD-ROM “JURID - Biblioteca Jurídica Digital”, versão “Jurid Premium” - de 

propriedade da JURID Publicações Eletrônicas Ltda. - Portaria n. 1 de 07.05.2012 - DJe 

09.05.2012 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 19.11.2014 - DJe 19.11.2014.

78. Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://coad.

com.br/juridico - produto “COAD/ADV/CT - Advocacia Dinâmica e Consultoria 

Trabalhista”, de propriedade da Atualização Profi ssional COAD Ltda. - Portaria n. 1 de 

28.02.2013 - DJe 04.03.2013 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 03.10.2013 - DJe 

de 07.10.2013.

79. Revista “Jurisprudência Catarinense” (versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial 

de Computadores - endereço eletrônico: https://busca.tjsc.jus.br/revistajc/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Portaria n. 1 de 06.04.2015 - DJe 08.04.2015.

80. Página em Portal da Rede Mundial de Computadores - de propriedade do Instituto  

Brasileiro de Direito de Família - endereço eletrônico: https://www.ibdfam.org.br. 

Portaria n. 3 de 27.09.2016 - DJe 04.10.2016.

81. Revista Bahia Forense - Editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - 

Portaria n. 3 de 13.09.2017 - DJe 14.09.2017.

82. Página em Portal da Rede Mundial de Computadores - Revista Jurisprudência 

Mineira - editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (versão eletrônica) 

- endereço eletrônico: https://revistajurisprudencia.tjmg.jus.br - Portaria n. 2 de 

12.04.2018 - DJe 13.04.2018.
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