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SÚMULA N. 175

Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS.

Referências:

CPC, art. 488, II.

Lei n. 8.620/1993, art. 8º.

Precedentes:

REsp 43.579-SC (6ª T, 14.11.1994 – DJ 12.12.1994)

REsp 44.299-SC (5ª T, 27.05.1996 – DJ 1º.07.1996)

REsp 44.561-SC (6ª T, 13.12.1994 – DJ 20.02.1995)

REsp 54.451-SC (5ª T, 09.11.1994 – DJ 28.11.1994)

REsp 66.280-SC (5ª T, 07.06.1995 – DJ 07.08.1995)

REsp 75.970-SC (5ª T, 29.11.1995 – DJ 05.02.1996)

REsp 76.969-SC (6ª T, 16.04.1996 – DJ 10.06.1996)

REsp 77.978-RS (6ª T, 28.11.1995 – DJ 11.03.1996)

Terceira Seção, em 23.10.1996

DJ 31.10.1996, p. 42.124





RECURSO ESPECIAL N. 43.579-SC (94.0002873-3)

Relator: Ministro Pedro Acioli

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Advogada: Amélia Cellaro Rodrigues Verri

Recorrido: Arthur Bussmann

Advogado: Walmor Floriano Furtado e outros

EMENTA

Processual Civil. INSS. Depósito prévio. Ação rescisória.

I - Existência de preceito expresso concedendo a autarquia, nos 

casos em que seja interessada na condição de autora, assistente ou 

opoente, as mesmas prerrogativas e privilégios assegurados a Fazenda 

Pública.

II - E, esta, segundo o parágrafo único do art. 488, do CPC, 

está isenta do depósito prévio exigidos nas ações rescisórias, logo, tal 

beneplácito há de ser estendido às autarquias.

III - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 

e das notas taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer 

e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Votaram os Srs. Ministros Adhemar Maciel, Anselmo Santiago e Luiz Vicente 

Cernicchiaro.

Brasília (DF), 14 de novembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Presidente

Ministro Pedro Acioli, Relator

DJ 12.12.1994
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Pedro Acioli: - O Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, interpôs recurso especial, com fulcro na letra a, do inciso III, do art. 105, 
do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, que entendeu estar a autarquia previdenciária sujeita ao depósito 
previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil.

Argumenta-se que a decisão recorrida negou vigência ao art. 8º, da Lei 
n. 8.620/1993, pois este dispositivo, expressamente, o isenta da obrigação do 
depósito prévio, por gozar das mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda 
Pública.

Neste Tribunal, colhido o pronunciamento do Ministério Público Federal, 
este opinou pelo provimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Pedro Acioli (Relator): - O art. 8º, da Lei n. 8.620/1993, 

tem a seguinte dicção, in verbis:

Art. 8º - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja 
interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas 
prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à 
inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

Anteriormente à mencionada lei, o extinto Tribunal Federal de Recursos 

erigiu a Súmula n. 129, do seguinte teor, ipsis litteris:

É exigível das autarquias o depósito previsto no art. 488, II, do Código de 
Processo Civil, para efeito de processamento da ação rescisória.

Malgrado, hoje, há preceito expresso, concedendo à autarquia, nas causas 

em que seja interessada na condição de autora, assistente ou opoente, as mesmas 

prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública. E, esta, segundo o 

parágrafo único do art. 488, do CPC, está isenta do depósito prévio exigido nas 

ações rescisórias, logo, tal beneplácito há de ser estendido às autarquias, ex vi legis.

Aliás, sobre o tema, esta Turma no REsp n. 43.596-SC, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, in DJ de 09.05.1994, averbou, verbo ad verbum:
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Processual. INSS. Ação rescisória. Depósito prévio da multa (CPC, art. 488, 
parágrafo único). Inexigibilidade. (Lei n. 8.620/1993, art. 8º).

Recurso Especial conhecido (Alínea a, do autorizativo constitucional) para 
eximir o recorrente tão-somente do depósito prévio e não do pagamento de 
multa, caso sucumba.

Assim, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 44.299-SC (94.0004937-4)

Relator: Ministro Edson Vidigal

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogados: Amelia Cellaro Rodrigues Verri e outros

Recorrido: Gertrudes Iaszombeck Urbaneck

Advogado: Braulio Renato Moreira

EMENTA

Processual Civil. Ação rescisória. INSS. Depósito prévio. Isenção.

1. A teor do art. 8º, § 1º da Lei n. 8.260/1993, encontra-se o 
INSS isento da obrigatoriedade do depósito prévio estipulado pelo 
art. 488, II, do CPC.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe 

provimento, nos termos do voto do Ministro Relator. Votaram com o Relator, 

os Srs. Ministros Assis Toledo e José Dantas. Ausente, justifi cadamente, o 

Ministro Cid Flaquer Scartezzini.
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Brasília (DF), 27 de maio de 1996 (data do julgamento).

Ministro Assis Toledo, Presidente

Ministro Edson Vidigal, Relator

DJ 1º.07.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Edson Vidigal: Em Ação Rescisória ajuizada pelo 

INSS, objetivando desconstituir sentença prolatada em Ação Ordinária de 

Complementação de Benefício Previdenciário, que entendeu ser auto-aplicável 

o art. 201, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal, o Juiz indeferiu a inicial, por não 

ter sido efetuado o depósito previsto no art. 488, II, do CPC.

Julgando Agravo Regimental, as Turmas reunidas do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, confi rmou a decisão monocrática.

Interpôs o INSS Recurso Especial, CF, art. 105, III, a e c, alegando 

negativa de vigência à Lei n. 8.260/1993, bem como divergência jurisprudencial, 

requerendo a reforma do Acórdão recorrido, por ser isenta a autarquia do 

depósito prévio estipulado pelo art. 488, II, do CPC.

Admitido o recurso, subiram os autos a esta Corte.

Relatei.

VOTO

O Sr. Ministro Edson Vidigal (Relator): Senhor Presidente, versa o recurso 

sobre a exigibilidade ou não do depósito prévio da multa, estipulado pelo art. 

488, II, do CPC, em ações rescisórias ajuizadas pelo INSS.

O Acórdão recorrido entendeu pela exigibilidade, considerando que o 

referido dispositivo legal atinge tão-somente a União, o Estado, o Município e 

o Ministério Público.

Todavia, com o advento da Lei n. 8.260/1993, esse entendimento não há 

como prosperar, vez que o seu art. 8º, § 1º, assim preconiza:

Art. 8º - O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja 
interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas 
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prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à 
inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º. O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, 
registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas custas em que seja 
interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações 
de natureza trabalhista e de benefícios.

Pelo que, tem-se como clara a intenção do legislador em propiciar à 

autarquia federal o gozo das mesmas prerrogativas e privilégios conferidos à 

Fazenda Pública.

Vale ressaltar o seguinte trecho do Acórdão proferido no REsp n. 63.613, 

DJ de 11.03.1996, de relatoria do Sr. Min. Adhemar Maciel:

O parágrafo único do art. 488 do CPC, é certo, não se utiliza da consagrada 
expressão “Fazenda Pública”. Fala, é verdade, em “União”, “Estados”, “Município” 
e “Ministério Público”. Mas, tenho para mim que, com o advento da Lei n. 
8.260/1993, pode-se, teleologicamente, enquadrar o INSS na não exigibilidade do 
depósito prévio dos 5%. À evidencia, se o autor privilegiado vier a perder a causa, 
não fi ca dispensado do pagamento da quantia a título de multa. O que se quis, 
com a exigência do depósito prévio da multa, foi exatamente desestimular ações 
infundadas, o que não se presume em se tratando de pessoa jurídica de direito 
público.

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp n. 75.970, Rel. Min. 

Cid Flaquer Scartezzini, DJ de 05.02.1996; REsp n. 75.886, Rel. Min. William 

Patterson, DJ de 12.02.1996 e REsp n. 54.451, Rel. Min. José Dantas, DJ de 

28.11.1994.

Assim, conheço do recurso e lhe dou provimento, para dispensar o 

recorrente do depósito prévio de que se trata.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 44.561-SC (94.5508-0)

Relator: Ministro Vicente Leal

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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Recorrido: Genoveva Andrejewski Rybovski e outro

Advogados: Amélia Cellaro Rodrigues Verri

                   Braúlio Renato Moreira

EMENTA

Processual Civil. Ação rescisória. Depósito prévio. Art. 488, II, 

CPC. INSS. Inexigibilidade. Lei n. 8.620/1990, art. 8º.

- Em sede de ação rescisória proposta pelo INSS, não se exige 

o depósito prévio no valor da multa, previsto no art. 488, II, do CPC, 

em razão dos privilégios que lhe foram conferidos pelo art. 8º da Lei 

n. 8.620/1993.

Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso e 
dar-lhe provimento, na conformidade dos votos e notas taquigráfi cas constantes 
dos autos. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Luiz Vicente 
Cernicchiaro, Pedro Acioli, Adhemar Maciel e Anselmo Santiago.

Brasília (DF), 13 de dezembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Vicente Luiz Cernicchiaro, Presidente

Ministro Vicente Leal, Relator

DJ 20.02.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Vicente Leal: - Em ação rescisória proposta pelo INSS, o 

autor foi intimado para efetuar o depósito referido no art. 488, II, do Código de 

Processo Civil.

Inconformado, interpôs agravo regimental, alegando que a Lei n. 8.620, de 

05.01.1993, assegurou às autarquias os mesmos privilégios conferidos à Fazenda 

Pública, em razão do que estaria dispensado do depósito em questão.



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 4, (12): 351-378, setembro 2010 361

As egrégias Turmas Reunidas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

por unanimidade, negaram provimento ao recurso, com fundamento na Súmula 

n. 129, do extinto Tribunal Federal de Recursos.

Recorre especialmente a autarquia, com fulcro nas alíneas a e c do 

permissivo constitucional, aduzindo ter o v. acórdão afrontado o disposto no art. 

8º, caput e parágrafo primeiro, da Lei Federal n. 8.620/1993.

Embora intimados, os recorridos deixaram transcorrer in albis o prazo para 

oferecimento de contra-razões.

Admitido o recurso pelo Tribunal a quo, ascenderam os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Vicente Leal (Relator): - A controvérsia emoldurada no 

presente recurso consiste em se saber se é exigível ou não o depósito prévio da 

multa, previsto no art. 488, II, do CPC, por parte de autarquia federal, quando 

da propositura de ação rescisória.

Sustenta o INSS, ora recorrente, que a cobrança do indigitado depósito 

viola o preceito contido no art. 8º, da Lei n. 8.620/1993, o qual lhe assegura 

os mesmos privilégios e prerrogativas conferidos à Fazenda Pública, estando 

ademais superado o entendimento da Súmula n. 129, do Tribunal Federal de 

Recursos.

A irresignação procede.

Na realidade, anteriormente à vigência da Lei n. 8.620/1993, era induvidosa 

a exigibilidade do depósito prévio para ingressar com demanda rescisória, em se 

tratando de ente autárquico.

Neste sentido, o Enunciado da Súmula n. 129, do extinto TFR, in verbis:

É exigível das autarquias o depósito previsto no art. 488, II, do Código de 
Processo Civil, para efeito de processamento da ação rescisória.

Ocorre, no entanto, que a nova legislação equiparou o INSS à Fazenda 

Pública, no que concerne à sua atuação em juízo, na condição de autor, réu, 

assistente ou opoente, passando a gozar, portanto, dos mesmos privilégios e 

prerrogativas à mesma assegurados.
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Assim, em razão do novo texto normativo, não há mais que se falar na 

mencionada exigência, passando a autarquia a usufruir da isenção estabelecida 

no parágrafo único, do art. 488, do diploma processual civil.

A propósito, esta Turma já se pronunciou sobre o tema, ao julgar o Recurso 

Especial n. 43.596 (DJ de 09.05.1994), tendo como Relator o Exmo. Sr. 

Ministro Adhemar Maciel. Segue transcrita a ementa do v. aresto, in verbis:

Processual. INSS. Ação rescisória. Depósito prévio da multa (CPC, art. 488, 
parágrafo único). Inexigibilidade (Lei n. 8.620/1993, art. 8º). Recurso especial 
conhecido (alínea a do autorizativo constitucional) para eximir o recorrente tão-
somente do depósito prévio e não do pagamento da multa, caso sucumba.

Por unanimidade, conhecer-se do recurso.

Na mesma linha, manifestou-se a egrégia Primeira Turma desta Corte, 

consoante se depreende do ementado abaixo:

Processual Civil. Ação rescisória ajuizada pelo INSS. Inexigibilidade do depósito 
prévio da multa, prevista no art. 488, II, CPC, tendo em vista o disposto no art. 8º, 
da Lei n. 8.620/1993 combinado com o parágrafo único do art. 488, CPC.

Assegurado pela Lei n. 8.620/1993 o gozo das mesmas prerrogativas e 
privilégios conferidos a Fazenda Pública, fi ca o INSS, a teor do parágrafo único 
do artigo 488, CPC, isento do depósito prévio da multa prevista no inciso II do 
mesmo artigo.

Por unanimidade, dar-se provimento ao recurso.

(REsp n. 49.925, Rel. Min. Cesar Rocha, DJ de 05.09.1994).

Isto posto, e com base nos precedentes acima destacados, conheço do 

recurso especial e dou-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 54.451-SC (94.0029178-7)

Relator: Ministro José Dantas

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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Advogados: Amelia Cellaro Rodrigues Verri e outros

Recorridos: Antonio Peruchi e outros

Advogados: Lucio Ubialli e outros

EMENTA

Processual. Ação rescisória. Depósito prévio da multa.

- Autarquia. Nas ações de autoria do INSS, descabe a exigência 

do art. 488, par. único, do CPC, consoante a afi nidade da matéria para 

com o disposto no art. 8º da Lei n. 8.620/1993. Precedentes.

ACÓRDÃO

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

Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 

e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e 

lhe dar provimento, nos termos do voto do Ministro Relator. Votaram com o 

Relator os Ministros Assis Toledo, Edson Vidigal e Jesus Costa Lima. Ausente, 

justifi cadamente, o Ministro Cid Flaquer Scartezzini.

Brasília (DF), 09 de novembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Jesus Costa Lima, Presidente

Ministro José Dantas, Relator

DJ 28.11.1994

RELATÓRIO

O Sr. Ministro José Dantas: A compreensão da controvérsia se basta pelo 

teor do parecer do Subprocurador-Geral Adalberto Nóbrega, textual:

Irresignado com v. acórdão que entendeu estar a autarquia previdenciária 
sujeita ao depósito previsto no art. 488, II, do CPC, interpôs, o INSS, recurso 
especial com fulcro no art. 105, III, a, da CF/1988

2. Alega que o artigo 8º, da Lei n. 8.620/1993 expressamente o isenta da 
obrigação do depósito prévio, por gozar das mesmas prerrogativas e privilégios 
da Fazenda Pública. 
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3. Merece guarida a insatisfação da autarquia.

4. A Lei n. 8.620/1993, em seu art. 8° concede ao INSS o gozo dos benefícios in 
verbis:

Art. 8º o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que 
seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará 
das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, 
inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

5. Comprova-se, pois, a negativa de vigência à Lei Federal.

6. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal por seu representante 
o Subprocurador-Geral da República, que este subscreve, pelo provimento do 
presente recurso. - fl s. 59-60.

Relatei.

VOTO

O Sr. Ministro José Dantas (Relator): Senhor Presidente, quero crer que, 

em matéria da invocada vigência do art. 8º da Lei n. 8.620/1993, a autarquia 

recorrente está na melhor companhia.

Isso porque, o tema registra precedente específi co nos anais deste Tribunal, 

qual o acórdão da Eg. Sexta Turma, cujo voto condutor, da lavra do Sr. Min. 

Adhemar Maciel, se estende em considerações desta ordem:

Senhor Presidente, o recorrente me parece com razão. A Súmula n. 129 do 
extinto TFR, editada quando não existia a Lei n. 8.620, acha-se, pelo menos no que 
diz respeito ao INSS, atingida. Diz o art. 8º da Lei n. 8.620/1993:

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja 
interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das 
mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive 
quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º. O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, 
certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas 
custas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou 
opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista e de benefícios.

§ 2º. O INSS antecipará os honorários periciais nas ações acidentárias e 
de benefícios.
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O parágrafo único do art. 488 do CPC, é certo, não se utiliza da consagrada 
expressão “Fazenda Pública”. Fala, é verdade, em “União”, “Estados”, “Município” 
e “Ministério Público”. Mas, tenho para mim que, com o advento da Lei n. 
8.620/1993, pode-se, teleologicamente, enquadrar o INSS na não-exigibilidade do 
depósito prévio dos 5%. A evidência, se o autor privilegiado vier a perder a causa, 
não fi ca dispensado do pagamento da quantia a título de multa. O que se quis, 
com a exigência do depósito prévio da multa, foi exatamente desestimular ações 
infundadas, o que não se presume em se tratando de pessoa jurídica de direito 
público.

Com essas rápidas considerações, conheço do recurso (alínea a do autorizativo 
constitucional), dispensando o recorrente tão-somente do depósito prévio. - 6ª 
Turma, Sessão de 26.04.1994, in DJ de 09.05.1994.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para dispensar o 
recorrente do depósito prévio de que se trata.

RECURSO ESPECIAL N. 66.280-SC (95.0024291-5)

Relator: Ministro Jesus Costa Lima

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Advogados: Oscar José Tomasoni Monteiro de Barros e outros

Recorrido: Egon Luders e outros

Advogados: Walmor Floriano Furtado e outro

EMENTA

Processual Civil. Ação rescisória. Autarquia. Depósito prévio.

1. INSS. Nas ações de autoria dessa autarquia, descabe o depósito 

prévio previsto no art. 488, inc. II, do CPC, na forma do parágrafo 

único do mesmo artigo, c.c. o art. 8º da Lei n. 8.620/1993. Precedentes 

do STJ.

2. Ressalva do entendimento do relator na compreensão de 

que as disposições do parágrafo único do artigo 488 do Código de 

Processo Civil não abrangem as autarquias e nem implicam em 

absorver a “Fazenda Pública”.
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ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar 

provimento. Votaram com o Relator os Ministros José Dantas, Assis Toledo e 

Edson Vidigal. Ausente, justifi cadamente, o Ministro Cid Flaquer Scartezzini.

Brasília (DF), 07 de junho de 1995 (data de julgamento).

Ministro Jesus Costa Lima, Presidente e Relator

DJ 07.08.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jesus Costa Lima: Recurso especial interposto pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS, buscando reformar o v. aresto de fl s. 10-12, 

proferido pelas egrégias Turmas Reunidas do Tribunal Regional Federal da 

Quarta Região que, com lastro na Súmula n. 129 do extinto Tribunal Federal de 

Recursos, entendeu que as autarquias não estão dispensadas do depósito prévio 

nas ações rescisórias.

Alega o recorrente que o art. 8º da Lei n. 8.620, de 05.01.1993, ao conferir-

lhe as mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, 

também o dispensou de efetuar o depósito prévio referido no art. 488, item 

II do Código de Processo Civil, em consonância com o disposto no parágrafo 

único deste dispositivo (fl s. 13-16).

Não houve contra-razões (fl. 17) e o especial não foi admitido (fl. 

18), porém teve seguimento por força de decisão que proferi em agravo de 

instrumento (fl . 27).

Relatei.

VOTO

O Sr. Ministro Jesus Costa Lima (Relator): 1. Proferindo voto no REsp n. 

44.543-4-SC tive oportunidade de concluir pela obrigatoriedade das autarquias, 

inclusive o INSS, de depósito prévio em ação rescisória. Escrevi, então:
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Dispõe o parágrafo único do art. 488, do Código de Processo Civil que apenas 
a União, os Estados, os Municípios e o Ministério Público estão dispensados do 
depósito prévio de cinco por cento sobre o valor das causas, nas ações rescisórias.

O extinto Tribunal Federal de Recursos sumulou a matéria através do Verbete 
n. 129, dizendo:

É exigível das autarquias o depósito previsto no art. 488, II, do Código de 
Processo Civil, para efeito de processamento da ação rescisória.

Sucede que o art. 8º da Lei n. 8.620, de 05 de janeiro de 1993 estabelece:

Art. 8º - O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que 
seja interessada na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará 
das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, 
inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º - O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, 
certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas 
causas em que seja interessada na condição de autor, réu, assistente ou 
opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de 
benefícios.

§ 2º - O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do 
trabalho.

Argumenta o recorrente que, em face disso se acha isento do referido depósito 
prévio.

Há duas correntes nesta Corte: uma mantém o entendimento do extinto TFR, 
cuja ementa é do saudoso Ministro Geraldo Sobral:

Processual Civil. Ação rescisória. Depósito prévio. Art. 488, inciso II, do 
CPC. Autarquia.

I. Em ação rescisória, intentada por autarquia, é exigível o depósito 
prévio previsto no art. 488, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Ação rescisória julgada extinta. (AR n. 126-RJ, DJU, 18.09.1989, p. 
14.656)

A outra, mais recente, das Primeira e Sexta Turmas, com os seguintes 
enunciados:

Processual Civil. Ação rescisória ajuizada pelo INSS. Inexigibilidade do 
depósito prévio da multa, prevista no art. 488, II. CPC, tendo em vista o 
disposto no art. 8º, da Lei n. 8.620/1993 combinado com o parágrafo único 
do art. 488, CPC.
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- Assegurado pela Lei n. 8.620/1993 o gozo das mesmas prerrogativas 
e privilégios conferidos a Fazenda Pública, fi ca o INSS, a teor do parágrafo 
único do artigo 488, CPC, isento do depósito prévio da multa prevista no 
inciso II do mesmo artigo.1

Processual. INSS. Ação rescisória. Depósito prévio da multa (CPC, art. 
488, parágrafo único). Inexigibilidade (Lei n. 8.620/1993, art. 8º). Recurso 
especial conhecido (alínea a do autorizativo constitucional) para eximir o 
recorrente tão-somente do depósito prévio e não do pagamento de multa, 
caso sucumba.2

Penso que o Código de Processo Civil trata do depósito prévio em norma 
específi ca e se quisesse incluir a Fazenda Pública o teria feito, ao modo do que se 
lê no § 4º, do art. 20 e art. 27, por exemplo.

A isenção é dirigida às pessoas jurídicas expressamente nomeadas, não outras. 
O legislador se desejasse incluir as autarquias o teria feito de modo transparente, 
expresso, taxativo.

O eminente Ministro Rafael Mayer (RE n. 1.120 (AgRg) in RTJ, vol. 100, p. 55-6) 
leciona:

Em se tratando de norma excepcional, porquanto institutiva de um 
privilégio, pede a hermenêutica que se lhe dê interpretação estrita, a 
excluir de sua abrangência os entes que nela não estão nomeadamente 
contemplados.

Do ponto de vista sistemático, sempre que a lei processual, como 
qualquer outro ordenamento, quer privilegiar de maneira ampla as 
entidades de direito público de administração direta e indireta, emprega 
o conceito global da Fazenda Pública, como por exemplo nos arts. 
27, 188, 197, 240, 475, III, 511, 730 e outros, enquanto dispõe, distinta 
e especificamente, com relação às entidades político-administrativas 
centralizadas, isto é, a União, o Estado e o Município, em preceitos outros, 
por exemplo, os art. 12, I, 475, I, 816, 1.173 do CPC.

O entendimento jurisprudencial desta Corte se tem pautado pela 
observância dessa distinção conceitual posta na lei, assim é que, a exemplo, 
não considera as autarquias contempladas pelo princípio do duplo grau 
de jurisdição, nos termos do art. 475, II, que somente o prevê nas decisões 
contra a União, o Estado e o Município, e no entanto, tem-nas como 
benefi ciárias do prazo em quádruplo para contestar e em outro dobro para 
recorrer, conferidos à Fazenda Pública pelo art. 188 do CPC.

1. REsp n. 49.925-PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU, 05.09.1994, p. 23.047

2. REsp n. 43.596-SC, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU, 09.05.1994, p. 10.889
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E conseqüente, nessa linha a interpretação do parágrafo único do art. 
488 do CPC, em sua estrita catalogação dos entes públicos isentos do 
depósito prévio para a ação rescisória, compreendidos tão-somente a 
União, os Estados e os Municípios.

Em sendo assim, por entender que não ocorreu violação do art. 8º da Lei n. 
8.620, de 05.01.1993, não conheço do recurso.

2. Fiquei, entretanto, vencido. A douta maioria entendeu que as autarquias 

se encontram abrangidas pela expressão fazenda pública, constando da ementa:

Processual. Ação rescisória. Depósito prévio.

- INSS. Nas ações de autoria dessa autarquia, descabe o depósito prévio 
previsto no art. 488, inc. II, do CPC, na forma do parágrafo único do mesmo artigo, 
c.c. o art. 8º da Lei n. 8.620/1993.

Precedentes do STJ (Rel. para acórdão Min. José Dantas, j. 03.04.1995).

3. Com ressalva do meu ponto de vista, adoto o concluir da maioria da 

Turma, dando provimento ao recurso.

RECURSO ESPECIAL N. 75.970-SC (95.0050048-5)

Relator: Ministro Cid Flaquer Scartezzini

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogados: Márcia Pinheiro Amantea e outros

Recorridos: Pedro Marangoni e outros

Advogados: Lúcio Ubialli e outros

EMENTA

Processual Civil. Ação rescisória. Depósito prévio. INSS. Isenção. 

Lei n. 8.620/1993, art. 8º.

- Com o advento da Lei n. 8.620/1993, o Instituto Nacional do 

Seguro Social restou isento da obrigatoriedade do depósito prévio 

previsto no art. 488, II, CPC, para propositura de ação rescisória.
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- Precedentes.

- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar 

provimento. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Edson Vidigal e José 

Dantas. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Assis Toledo.

Brasília (DF), 29 de novembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Edson Vidigal, Presidente

Ministro Cid Flaquer Scartezzini, Relator

DJ 05.02.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Flaquer Scartezzini: O Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, interpõe recurso especial com base no art. 105, III, a e c, da 
Constituição Federal, ao v. acórdão de fls. 67-72, o qual entendeu estar a 
autarquia previdenciária sujeita ao depósito previsto no artigo 488, II, do CPC 
para as ações rescisórias.

Sustenta o recorrente, em síntese, negativa de vigência ao artigo 8º da Lei 
n. 8.620/1993, que o dispensa expressamente da obrigação do depósito prévio 
por gozar das mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública (fl s. 75-
82).

Admitido o recurso (fl s. 85), subiram os autos, vindo-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Flaquer Scartezzini (Relator): Sr. Presidente, pretende o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS eximir-se da obrigação do depósito 

prévio exigível nas ações rescisórias pelo art. 488, II, CPC.
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Diz o art. 8º, da Lei n. 8.620/1993:

Art. 8º - O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja 
interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas 
prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à 
inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º - O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, 
registros, averbações e quaisquer outros emolumentos nas causas em que seja 
interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações 
de natureza trabalhista, acidentária e de benefício.

§ 2º - O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do 
trabalho.

O entendimento jurisprudencial consagrado por esta eg. Corte é no sentido 

de que, com o advento da Lei n. 8.620/1993, o Instituto Previdenciário restou 

excluído da exigibilidade do depósito prévio previsto no art. 488, II, CPC.

Confi ra-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Processual Civil. Ação rescisória. Depósito prévio. Art. 488, II, CPC. INSS. 
Inexigibilidade. Lei n. 8.620/1993, art. 8º.

- Em sede de ação rescisória proposta pelo INSS, não se exige o depósito 
prévio no valor da multa, previsto no art. 488, II, CPC, em razão dos privilégios que 
lhe foram conferidos pelo art. 8º da Lei n. 8.620/1993.

- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 44.561, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 20.02.1995)

Processual. Ação rescisória. Depósito prévio.

- INSS. Nas sanções de autoria dessa autarquia, descabe o depósito prévio 
previsto no art. 488, inc. II, do CPC, na forma do parágrafo único do mesmo artigo, 
c.c. o art. 8° da Lei n. 8.620/1993. Precedentes do STJ.

(REsp n. 43. 577-SC, Rel. para Acórdão Min. José Dantas, DJ de 15.05.1995)

Com estas considerações, na linha dos precedentes supra, conheço do 

recurso e lhe dou provimento para dispensar o recorrente do depósito prévio de 

que se trata.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 76.969-SC (95.053585-8)

Relator: Ministro Adhemar Maciel

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogados: Márcia Pinheiro Amantea e outros

Recorrido: Ana Farinhuk Klapouck

Advogado: Walmor Floriano Furtado

EMENTA

Processual Civil. Ação rescisória. Depósito prévio da multa 

prevista no art. 488, II, do CPC. Instituto Nacional do Seguro Social. 

Inexigibilidade (art. 8º da Lei n. 8.620/1993 c.c. o parágrafo único do 

art. 488 do CPC). Enunciado n. 129 da Súmula do extinto Tribunal 

Federal de Recursos: inaplicabilidade em relação ao INSS. Precedentes 

do STJ. Recurso especial conhecido pela alínea a.

I - O INSS está dispensado do depósito prévio da multa prevista 

no inciso II do art. 488 do CPC. Inteligência do art. 8º da Lei n. 

8.620/1993 c.c. o parágrafo único do art. 488 do CPC.

II - O Enunciado n. 129 da Súmula do Tribunal Federal de 

Recursos não tem aplicabilidade nas ações rescisórias propostas pelo 

INSS.

III - Precedentes da 1ª, 5ª e 6ª Turmas do STJ: REsp n. 49.925-

PR, REsp n. 75.970-SC e REsp n. 43.596-SC.

IV - Recurso especial conhecido pela alínea a do permissivo 

constitucional para dispensar o INSS tão-somente do depósito prévio 

estabelecido no inciso II do art. 488 do CPC, e não do pagamento da 

multa, caso sucumba. Recurso especial não conhecido pela alínea c.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas.

Decide a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

não conhecer do recurso pela alínea c, conhecer pela alínea a, nos termos do voto 
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do Sr. Ministro-relator, na forma do relatório e notas taquigráfi cas constantes 

dos autos, que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado. Votaram 

de acordo os Srs. Ministros William Patterson, Luiz Vicente Cernicchiaro, 

Anselmo Santiago e Vicente Leal.

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 16 de abril de 1996 (data do julgamento).

Ministro Adhemar Maciel, Presidente e Relator

DJ 10.06.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Adhemar Maciel: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS contra acórdão do TRF da 4ª 

Região.

2. O INSS propôs ação rescisória contra Ana Farinhuk Klapouck, a fi m de 

desconstituir sentença proferida por juiz de direito no exercício da competência 

federal. Distribuída a ação, o relator mandou intimar o INSS para que 

depositasse a importância de 5% sobre o valor da causa (art. 488, II, do CPC).

3. Inconformado, o INSS interpôs agravo regimental, ao argumento de que 

está dispensado do depósito de que trata o art. 488, II, do CPC, tendo em vista 

o disposto no art. 8º da Lei n. 8.620/1993. A decisão agravada foi mantida pelo 

relator.

4. Posteriormente, as Turmas Reunidas do TRF da 4ª Região, por 

unanimidade, negaram provimento ao agravo regimental, em acórdão assim 

ementado:

Processual Civil. Ação rescisória. Depósito prévio. Autarquia.

1. As autarquias não estão dispensadas do depósito prévio nas ações 
rescisórias.

2. Agravo improvido. (fl . 61).

5. Não se dando por vencido, o INSS recorre de especial pelas alíneas a e 

c do autorizativo constitucional. No que tange à alínea a, alega contrariedade 

ao art. 8º da Lei n. 8.620/1993 c.c. o parágrafo único do art. 488 do CPC. 

No tocante à alínea c, aduz que o acórdão do TRF da 4ª Região não está em 
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consonância com os julgados do TJSP e do STJ (REsp n. 43.596-SC, relator 

Ministro Adhemar Maciel). Requer a reforma do acórdão recorrido.

6. A recorrida não apresentou contra-razões (certidão de fl . 73).

7. O recurso especial foi admitido na origem (fl . 74).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Adhemar Maciel (Relator): O recurso especial merece 

prosperar pela alínea a do permissivo constitucional. Realmente, já tive 

oportunidade de manifestar-me sobre a matéria quando do julgamento do 

REsp n. 43.596-SC, cujo acórdão restou assim ementado:

Processual. INSS. Ação rescisória. Depósito prévio da multa (CPC, art. 488, 
parágrafo único). Inexigibilidade (Lei n. 8.620/1993, art. 8º). Recurso especial 
conhecido (alínea a do autorizativo constitucional) para eximir o recorrente tão-
somente do depósito prévio, e não do pagamento da multa, caso sucumba. (REsp 
n. 43.596-SC, 6ª Turma, unânime, relator Ministro Adhemar Maciel, publicado no 
DJ de 09.05.1994)

Naquela oportunidade destaquei:

A Súmula n. 129 do extinto TFR, editada quando não existia a Lei n. 8.620, 
acha-se, pelo menos no que diz respeito ao INSS, atingida. Diz o art. 8º da Lei n. 
8.620/1993:

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas em que seja 
interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das 
mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive 
quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º. O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, 
certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas 
custas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou 
opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista e de benefícios.

§ 2º. O INSS antecipará os honorários periciais nas ações acidentárias e 
de benefícios.

O parágrafo único do art. 488 do CPC, é certo, não se utiliza da consagrada 
expressão “Fazenda Pública”. Fala, é verdade, em “União”, “Estados”, “Município” 
e “Ministério Público”. Mas, tenho para mim que, com o advento da Lei n. 
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8.620/1993, pode-se, teleologicamente, enquadrar o INSS na não-exigibilidade do 
depósito prévio dos 5%. À evidência, se o autor privilegiado vier a perder a causa, 
não fi ca dispensado do pagamento da quantia a título de multa. O que se quis, 
com a exigência do depósito prévio da multa, foi exatamente desestimular ações 
infundadas, o que não se presume em se tratando de pessoa jurídica de direito 
público.

Por oportuno, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes da 1ª, 5ª e 

6ª Turmas da Corte:

Processual Civil. Ação rescisória ajuizada pelo INSS. Inexigibilidade do depósito 
prévio da multa, prevista no art. 488, II, do CPC, tendo em vista o disposto no art. 
8º da Lei n. 8.620/1993 combinado com o parágrafo único do art. 488, CPC.

Assegurando pela Lei n. 8.620/1993 o gozo das mesmas prerrogativas e 
privilégios conferidos à Fazenda Pública, fi ca o INSS, a teor do parágrafo único do 
art. 488, CPC, isento do depósito prévio da multa prevista no inciso II do mesmo 
artigo. (REsp n. 49.925-PR, 1ª Turma, unânime, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, 
publicado no DJ de 05.09.1994).

Processual Civil. Ação rescisória. Depósito prévio. INSS. Isenção. Lei n. 
8.620/1993, art. 8º.

- Com o advento da Lei n. 8.620/1993, o Instituto Nacional do Seguro Social 
restou isento da obrigatoriedade do depósito prévio previsto no art. 488, II, CPC, 
para propositura de ação rescisória.

- Precedentes.

- Recurso conhecido e provido. (REsp n. 75.970-SC, 5ª Turma, unânime, relator 
Ministro Cid Flaquer Scartezzini, publicada no DJ de 05.02.1996)

Processual Civil. INSS. Depósito prévio. Ação rescisória.

I - Existência de preceito expresso concedendo à Autarquia, nos casos em 
que seja interessada na condição de autora, assistente ou opoente, as mesmas 
prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública.

II - E, esta, segundo o parágrafo único do art. 488 do CPC está isenta do 
depósito prévio exigido nas ações rescisórias, logo, tal beneplácito há de ser 
estendidos às autarquias.

III - Recurso conhecido e provido. (REsp n. 43.579-SC, 6ª Turma, unânime, 
relator Ministro Pedro Acioli, publicado no DJ de 12.12.1994)

No que tange à alínea c, o recurso especial não merece ser conhecido, pois 

o INSS não fez a demonstração analítica da divergência jurisprudencial nos 

moldes do § 2º do art. 255 do RISTJ.
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Com essas considerações, conheço do recurso especial pela alínea a do 

autorizativo constitucional para reformar o acórdão do TRF da 4ª Região, 

dispensando o INSS tão-somente do depósito prévio estabelecido no inciso II 

do art. 488 do CPC, e não do pagamento da multa, caso sucumba. No que tange 

à alínea c, não conheço do recurso. Remetam-se os autos ao tribunal a quo para 

que ele, ultrapassada a questão do depósito prévio, continue o processamento e 

julgamento da ação rescisória.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 77.978-RS (95.0055577-8)

Relator: Ministro Anselmo Santiago

Recorrente: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Advogada: Márcia Pinheiro Amantea

Recorrido: Ari Freitas da Silva

Advogado: Sérgio Cruz Fabre

EMENTA

Processual Civil. INSS. Ação rescisória. Depósito prévio da 

multa.

1. Gozando a autarquia previdenciária das mesmas prerrogativas 

e privilégios concedidos à Fazenda Pública, não é de se lhe exigir o 

depósito previsto no inciso II do art. 488 do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

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, conhecer e dar provimento ao recurso 

especial. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Vicente Leal, 
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Adhemar Maciel e Luiz Vicente Cernicchiaro. Ausente, por motivo justifi cado, 

o Sr. Ministro William Patterson.

Brasília (DF), 28 de novembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Adhemar Maciel, Presidente

Ministro Anselmo Santiago, Relator

DJ 11.03.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Anselmo Santiago: Trata-se de recurso especial interposto 
pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, com fulcro no artigo 105, 
inciso III, a e c da Constituição Federal contra o v. acórdão da Segunda Seção 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que ao negar provimento ao 
recurso de agravo regimental manteve decisão que entendeu estar a autarquia 
previdenciária, na ação rescisória, sujeita ao depósito previsto no art. 488, II, do 
Código de Processo Civil.

Alega o recorrente violação ao § 1º do artigo 8º da Lei n. 8.620/1993 e 
artigo 488 do CPC que lhe asseguraria as mesmas prerrogativas e privilégios da 
Fazenda Pública.

Sem contra-razões, o recurso foi admitido pelo despacho de fl s. 52, vindo 
os autos a este Superior Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Anselmo Santiago (Relator): Em hipótese idêntica a 

destes autos, esta Corte já decidiu, em várias oportunidades, no sentido de 

que, por gozar a autarquia previdenciária das mesmas prerrogativa e privilégios 

concedidos à Fazenda Pública, não é de se lhe exigir o depósito previsto no 

inciso II, do art. 488 do Código de Processo Civil, para efeito de processamento 

da ação rescisória.

Servem de exemplos os seguintes acórdãos:

Processual. INSS. Ação rescisória. Depósito prévio da multa (CPC, art. 488, 
parágrafo único). Inexigibilidade (Lei n. 8.620/1993, art. 8º). Recurso Especial 
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conhecido (alínea a do autorizativo constitucional) para eximir o recorrente tão-
somente do depósito prévio e não do pagamento da multa, caso sucumba. (REsp 
n. 43.596-0-SC, Rel. Min. Adhemar Maciel, 6ª T., DJ de 09.05.1994)

Processual Civil. Ação rescisória ajuizada pelo INSS. Inexigibilidade do depósito 
prévio da multa, prevista no art. 488, II, CPC, tendo em vista o disposto no art. 8º 
da Lei n. 8.620/1993 combinado com o parágrafo único do art. 488, CPC.

- Assegurado pela Lei n. 8.620/1993 o gozo das mesmas prerrogativas e 
privilégios conferidos à Fazenda Pública, fi ca o INSS, a teor do parágrafo único do 
art. 488, CPC, isento do depósito prévio da multa prevista no inciso II do mesmo 
artigo.

- Recurso provido. (REsp. n. 49.925-9-PR, 1ª T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 
05.09.1994)

Pelo exposto, e em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, conheço 

do recurso e lhe dou provimento.

É o voto.


