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SÚMULA N. 182

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especifi camente 

os fundamentos da decisão agravada.

Referência:

CPC, arts. 524, II, e 545.

Precedentes:

AgRg no Ag 34.187-GO (4ª T, 28.02.1994 – DJ 11.04.1994)

AgRg no Ag 46.262-SP (6ª T, 13.06.1995 – DJ 30.10.1995)

AgRg no Ag 52.694-SP (4ª T, 13.06.1995 – DJ 21.08.1995)

AgRg no Ag 60.114-SP (5ª T, 06.02.1996 – DJ 04.03.1996)

AgRg no Ag 65.810-GO (3ª T, 29.05.1995 – DJ 07.08.1995)

AgRg no Ag 66.788-GO (4ª T, 08.08.1995 – DJ 11.09.1995)

AgRg no Ag 68.098-GO (3ª T, 26.09.1995 – DJ 23.10.1995)

AgRg no Ag 73.965-MG (4ª T, 21.11.1995 – DJ 05.02.1996)

AgRg no Ag 74.424-SP (1ª T, 25.10.1995 – DJ 04.12.1995)

AgRg no Ag 76.394-GO (2ª T, 27.09.1995 – DJ 16.10.1995)

AgRg no Ag 76.947-RJ (1ª T, 22.11.1995 – DJ 18.12.1995)

AgRg no Ag 79.241-RJ (2ª T, 04.10.1995 – DJ 23.10.1995)

AgRg no Ag 83.137-GO (4ª T, 21.11.1995 – DJ 18.12.1995)

AgRg no Ag 84.567-GO (1ª T, 20.11.1995 – DJ 05.02.1996)

AgRg no Ag 85.146-SP (5ª T, 06.11.1995 – DJ 27.11.1995)

AgRg no Ag 85.177-SP (6ª T, 20.11.1995 – DJ 12.02.1996)

AgRg no Ag 86.073-GO (3ª T, 28.11.1995 – DJ 05.02.1996)

Corte Especial, em 05.02.1997

DJ 17.02.1997, p. 2.231





AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 34.187-GO 
(93.0004836-8)

Relator: Ministro Antônio Torreão Braz

Agravantes: Guilherme Augustin e outro

Agravado: R. Despacho de fl s. 312

Advogados: Adilson Ramos e outro

EMENTA

- Agravo contra despacho que inadmitiu recurso especial.

- Deve o agravante rebater as razões em que se fundou a decisão 

agravada e não reproduzir as razões anteriormente aduzidas.

- Agravo improvido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 

Votaram com o Relator os Senhores Ministros Dias Trindade, convocado nos 

termos do art. 1º da Emenda Regimental n. 3/1993, Fontes de Alencar, Sálvio 

de Figueiredo e Barros Monteiro.

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Fontes de Alencar, Presidente

Ministro Antônio Torreão Braz, Relator

DJ 11.04.1994

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antônio Torreão Braz: - Inconformados com a decisão que 

negou provimento ao agravo de instrumento, sob a consideração de não haverem 

infi rmado os fundamentos do despacho denegatório de recurso especial, e pela 
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incidência das Súmulas n. 16 e n. 93 desta Corte, Guilherme Augustin e outro 
manifestam o presente agravo regimental.

Aduzem os agravantes ser ilegal a cobrança da correção monetária antes 
do vencimento do contrato, ser vedada a capitalização de juros, bem como serem 
inacumuláveis a correção monetária com a comissão de permanência.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antônio Torreão Braz (Relator): - Não há o que reformar 
no despacho agravado. Basta cotejar as razões do recurso especial (fl s. 195-222) 
como as do agravo (fl s. 04-31) para verifi car que estas são mera reprodução 
daquelas.

A jurisprudência do STJ é no sentido de exigir que o recorrente, ao 
arrazoar o recurso, impugne os fundamentos da decisão recorrida.

Nego provimento ao agravo.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 46.262-SP 
(93.0033535-9)

Relator: Ministro Anselmo Santiago

Agravante: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Advogada: Vilva Westmann Anderlini

Agravado: R. Despacho de fl s. 114

Agravada: Umbelina Castelo Elias

Advogado: Ciro Vibancos Lobo

EMENTA

Processual. Agravo regimental.

1. Cumpre ao agravante enfrentar as razões do despacho agravado, 

pena de tomar írrito o recurso.

2. Agravo desprovido.
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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, negar provimento ao agravo 

regimental. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Vicente Leal 

e Adhemar Maciel. Ausente, por motivo de licença, o Sr. Ministro Luiz Vicente 

Cernicchiaro.

Brasília (DF), 13 de junho de 1995 (data do julgamento).

Ministro Adhemar Maciel, Presidente

Ministro Anselmo Santiago, Relator

DJ 30.10.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Anselmo Santiago: Trata-se de agravo regimental 

oposto pelo INSS ao despacho de fls. 114, em o qual desprovi agravo de 

instrumento, tirado contra decisão denegatória de seguimento do recurso 

especial interposto com fulcro no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, 

ao v. acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

que, julgando apelação versante à atualização, em execução de sentença, de 

débito previdenciário, fez incidir, sobre o quantum debeatur, a TR como fator de 

correção do débito em atraso.

O despacho ora agravado fez-se por que incidentes no Recurso Especial 

os óbices das Súmulas n. 282, n. 284 e n. 356, do Pretório Excelso, com 

referência à alínea c do dispositivo constitucional, e não demonstração 

da confi guração do dissídio, no que pertine à alínea c do art. 105, III, da 

Constituição Federal.

Em razão deste agravo, limita-se a autarquia a renovar os argumentos 

expendidos quando da interposição do recurso especial sem, contudo, enfrentar 

as razões do despacho contra o qual se insurge.

Relatei.
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VOTO

O Sr. Ministro Anselmo Santiago (Relator): Como fi z ver do relatório, 

limitou-se a ora agravante a esgrimir o acórdão recorrido, deixando de enfrentar 

as razões pelas quais fez-se o despacho agravado, o que, por si só, autoriza à 

mantença do mesmo.

Isto posto, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 52.694-SP 
(94.169698)

Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar

Agravantes: Sérgio Rubens Castanho Fiuza e outro

Agravada: R. Decisão de fl s. 90

Advogados: Paulo Augusto de Campos Teixeira da Silva e outros

EMENTA

Agravo regimental.

Persistência das razões aduzidas no despacho agravado, que não 

foram rebatidas.

Agravo improvido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 

Votaram com o relator os Srs. Ministros Antônio Torreão Braz, Fontes de 

Alencar, Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro.
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Brasília (DF), 13 de junho de 1995 (data do julgamento).

Ministro Fontes de Alencar, Presidente

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Relator

DJ 21.08.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Contra a decisão proferida no 

Agravo de Instrumento n. 52.694-1-SP (fl . 90), Sérgio Rubens Castanho Fiúza 

e Moisés Gandelman interpuseram agravo regimental ao argumento, dentre 

outros, de que não pretendem “a modifi cação de uma decisão transitada em 

julgado, mas sim a declaração da nulidade de um ato processual natimorto, qual 

seja, a arrematação do imóvel pelo próprio procurador do executado, ocorrida 

antes mesmo do julgamento dos embargos à execução”. Sustentam, outrossim, 

que a declaração de nulidade da sentença seria conseqüência da nulidade da 

arrematação, daí a inaplicabilidade do art. 243, do CPC.

Requerem, afi nal, a reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar (Relator): A decisão ora agravada 

teve por fundamento: a) ao afastar o cabimento da correição parcial para 

o exame da pretensão deduzida pelos agravantes, a eg. Câmara aplicou lei 

estadual, excluída do âmbito do recurso especial; b) a matéria referida no recurso 

não fora prequestionada.

Os agravantes não atacaram, no seu mais recente recurso, os dois 

fundamentos acima referidos, insistindo na sua pretensão de ver declarada a 

nulidade dos atos de execução. Ocorre que para isso continuam existindo os 

impedimentos mencionados no despacho, que persistem, embora a insatisfação 

dos recorrentes.

Isto posto, nego provimento ao agravo.
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 60.114-SP 
(94.0038562-5)

Relator: Ministro Cid Flaquer Scartezzini

Agravante: Elias Vieira do Espírito Santo

Advogados: Luiz Gonzaga Curi Kachan e outros

Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogados: Esmeralda Figueiredo de Oliveira e outros

EMENTA

Agravo regimental. Ausência de fundamentação.

- Tem-se por desfundamentado o agravo de instrumento que se 
limita a reproduzir as razões postas no recurso especial inadmitido.

- Precedentes do STJ.

- Agravo desprovido.

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, negar provimento ao agravo regimental. 
Votaram com o Relator os Srs. Ministros Edson Vidigal, Assis Toledo e José 
Dantas.

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 1996 (data do julgamento).

Ministro Assis Toledo, Presidente

Ministro Cid Flaquer Scartezzini, Relator

DJ 04.03.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Flaquer Scartezzini: Cuida-se de irresignação proposta 
contra o despacho que manteve a r. decisão inadmitória do recurso especial, sob 
o fundamento de que o agravante deixou de infi rmar os fundamentos daquele 
decisório.
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Visando a reforma do veredicto que desproveu o agravo de instrumento, 
o agravante alega, em síntese, que a motivação posta no especial, bastaria para 
acolhimento do recurso, e insiste na procedência do pedido para destrancamento 
do apelo incomum.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Flaquer Scartezzini (Relator): Sr. Presidente, a ilustrada 
Vice-Presidência do Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, negou 

seguimento ao recurso especial sob a seguinte fundamentação, verbis:

A vulneração ao dispositivo invocado não tem o alcance pretendido pelo 
recorrente. Em momento algum o decisório extravasou os limites da coisa julgada 
material, mas apenas confi rmou a sentença de primeiro grau, não conhecendo 
do recurso de apelação por falta de interesse à evidência da preclusão da decisão 
homologatória do cálculo que defi niu o critério de atualização de benefício.

Sob o pálio da alínea c, igual sorte se destina ao apelo, vez que os julgados 
colacionados não se relacionam com as condições factuais do acórdão paradigma, 
cuja razão de decidir assentou-se na incidência da coisa julgada e não no mérito 
da equivalência salarial.

Não admito o recurso especial.

O agravante ao invés de enfrentar tal fundamento, limitou-se a reproduzir, 
textualmente, as razões postas no apelo raro, o que deixou o r. despacho 
hostilizado incólume, pelo que não merece prosperar o inconformismo, conforme 
tem entendido este Egrégio Tribunal, do que cito, as decisões proferidas nos 
Agravos Regimentais n. 57.865-8-SP, n. 74.424-SP e n. 65.559-0-GO.

Com estas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 65.810-GO 
(95.0008808-8)

Relator: Ministro Waldemar Zveiter

Agravante: Mário César Xavier de Freitas e outros
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Agravado: O R. Despacho de fl s. 285

Partes: Mário César Xavier de Freitas e outros e Banco de Crédito Real de 

            Minas Gerais S/A - CREDIREAL

Advogados: Adilson Ramos e outro e Adel Feres e outros

EMENTA

Processual Civil. Agravo regimental. Fundamentação.

I - É dever do agravante infi rmar as razões da decisão agravada. 

Inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se 

embasou a decisão impugnada.

II - Regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 

e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo 

regimental. Participaram do julgamento os Senhores Ministros Cláudio Santos, 

Nilson Naves e Eduardo Ribeiro.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Costa Leite.

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

Ministro Waldemar Zveiter, Presidente e Relator

DJ 07.08.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: Às fls. 285 neguei seguimento ao 

Agravo de Instrumento por inexistir ataque à fundamentação do despacho que 

inadmitiu o Especial.

Inconformados, Mário César Xavier de Freitas e outros interpõem Agravo 

Regimental sustentando que “a decisão agravada mandou aplicar a correção 

monetária, sem declinar índices, o que data vênia, vulnera a regra dos artigos 3º 
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e 10, da Lei n. 8.177/1991 e o artigo 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal 
e entendimentos reiterados do Excelso Supremo Tribunal Federal, constante da 
ADIn n. 493-0-DF...”. (fl s. 288)

Sustentam, ainda, a desindexação total da economia, após o advento da 
Lei n. 8.177/1991 e fazem uma longa consideração acerca da já citada ADIn n. 
493-0-DF.

Em seguida, discorrem sobre a capitalização de juros no crédito rural e 
criticam a Súmula n. 93-STJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): O despacho de fls. 285, 
através do qual neguei seguimento ao Agravo de Instrumento, teve como 
fundamento o fato dos Agravantes não haverem rebatido as razões da decisão 
do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás.

Interpondo, agora, o Regimental, constata-se que cometem o mesmo 
equívoco.

Não demonstram terem atacado as razões que levaram à inadmissão do 
processamento de seu Recurso Especial. Tecem considerações acerca do mérito 
da controvérsia, reeditando teses defendidas quando de sua interposição.

É o bastante para negar provimento ao Agravo Regimental.

É o meu voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 66.788-GO 
(95.0010199-8)

Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo

Agravantes: Osvaldo Egídio Gorla e outro

Agravadas: Cooperativa de Produção Rural de Itumbiara Ltda - COPRIL

                  Decisão de fl s. 139

Advogados: Adilson Ramos e outro

José Firmino da Silva



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

154

EMENTA

Processo Civil. Agravo com vistas ao processamento do recurso 
especial obstado na origem. Reprodução das razões produzidas no 
recurso especial. Agravo voltado contra os fundamentos do acórdão 
de segundo grau e não contra os do juízo negativo de admissibilidade. 
Agravo “regimental” que não ataca os fundamentos da decisão 
agravada. Desprovimento do recurso.

- Deixando, tanto o agravo quando o chamado agravo 
“regimental”, de atacar os fundamentos das decisões agravadas, 
voltando-se a argumentação contra o acórdão de segundo grau, 
impõe-se o desprovimento dos recursos em face da preclusão dos 
temas referentes à admissibilidade do recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 
Votaram com o Relator os Ministros Barros Monteiro, Ruy Rosado de Aguiar e 
Fontes de Alencar. Ausente, ocasionalmente, o Ministro Antônio Torreão Braz.

Brasília (DF), 08 de agosto de 1995 (data do julgamento).

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Presidente e Relator

DJ 11.09.1995

EXPOSIÇÃO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo: Desprovi o agravo em decisão deste 

teor:

Da decisão que inacolheu a exceção de incompetência, interpuseram agravo 
os excipientes.

O Tribunal de Justiça de Goiás, sob a relatoria do Des. Antônio Nery da Silva, ao 
negar provimento ao recurso, lançou no acórdão a seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Exceção de incompetência. Execução. 
Consignação em pagamento. Conexão.
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Mesmo havendo conexão entre a execução de título extrajudicial 
(Nota Promissória Rural) e a consignação em pagamento, na qual visa o 
depósito do valor do título exeqüendo, desnecessário é o apensamento 
das respectivas ações, quando há eleição da praça para a satisfação da 
obrigação celebrada.

Inteligência da Súmula n. 363 do STF.

Inconformados, os excipientes interpuseram recurso especial, alegando 
vulneração dos artigos 102, 103 e 106 do Código de Processo Civil, além de 
dissídio jurisprudencial. Da inadmissão do apelo na origem, manifestou-se o 
agravo em exame.

Não merece prosperar o inconformismo.

O acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso dos ora agravantes 
(autores na ação consignatória proposta em Araguari-MG e réus na execução 
ajuizada em Itumbiara-GO) afirmou que a recorrida, quando citada na 
consignação, apresentou exceção de incompetência do Juízo, tendo este 
declinado de sua competência para o Juízo de Itumbiara-GO, sendo que não 
há notícias de interposição de recurso contra essa decisão. Tal fundamento, 
sufi ciente à sustentação do aresto atacado, não foi objeto do recurso especial, 
que versou apenas sobre a obrigatoriedade da conexão e a prevenção do juízo de 
Araguari-MG.

Reiterados são os pronunciamentos deste Tribunal no sentido de que, 
assentando-se a decisão em mais de um fundamento sufi ciente, o recurso não 
pode abranger apenas um, porquanto, ainda que provido, remanescerão íntegros 
os demais fundamentos hábeis a sustentar a decisão recorrida, acobertados pela 
preclusão em virtude de ausência de impugnação recursal.

Aplicável, destarte, o Enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal 
Federal.

Manifestou-se este agravo, fundado em reprodução dos argumentos 
anteriormente expendidos no recurso especial e no agravo.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo (Relator): Desmerece acolhida a 
irresignação.

O arrazoado recursal não fere os fundamentos da decisão agravada, que, 
permanecendo íntegros, dão suporte à conclusão lançada naquele julgado. Essa, 
aliás, foi, mutatis mutandis, a mesma razão que conduziu ao desprovimento do 
agravo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 68.098-GO 
(95.12496-3)

Relator: Ministro Cláudio Santos

Agravantes: João Blessa Lopes e cônjuge

Agravada: A R. Decisão de fl s. 128

Partes: João Blessa Lopes e cônjuge e Banco do Brasil S/A

Advogados: Adilson Ramos e outros e Everaldo Dantas da Nóbrega e 

                 outros

EMENTA

Agravo regimental. Repetição das razões deduzidas no agravo de 
instrumento.

Hipótese em que o acerto da fundamentação do acórdão recorrido 
quanto ao tema da fi xação do valor da causa em embargos à execução, 
não viabiliza o exame da matéria suscitada no recurso especial.

Agravo Regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 
Votaram com o Relator os Ministros Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo 
Ribeiro e Waldemar Zveiter.

Brasília (DF), 26 de setembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Waldemar Zveiter, Presidente

Ministro Cláudio Santos, Relator

DJ 23.10.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Cláudio Santos: Referem-se os autos a agravo regimental 

fundamentado com as mesmas razões do recurso especial e do agravo de 

instrumento interposto contra a decisão de fl s. 128, do seguinte teor:
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No caso específi co dos autos, em face do acerto da fundamentação do acórdão 
recorrido quanto ao reconhecimento do valor da causa quando os embargos 
estão embasados apenas em alegação de ocorrência de “excesso de execução”, 
improcede a sustentada contrariedade do artigo 259, inciso V, do Código de 
Processo Civil.

Por sua vez, inexistindo a necessária comprovação analítica do dissídio 
jurisprudencial trazido à colação, mantenho a decisão do Presidente do Tribunal 
de origem e nego seguimento ao agravo de instrumento com base no artigo 28, § 
2º, da Lei n. 8.038/1990.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Cláudio Santos (Relator): Ao negar seguimento ao agravo 

de instrumento mantive a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, assim fundamentada:

Em analisando as razões aduzidas pelos recorrentes, à vista do acórdão 
censurado, nos termos do voto do ínclito Relator, afi gura-se-me que inocorrente 
a alegada negativa de vigência do art. 259, inc. V, do CPC, inajustável ao caso sub 
examine e, ipso facto, inexistente o dissídio pretoriano, na exegese do referido 
dispositivo legal.

Lê-se no voto condutor do acórdão:

No caso em exame, os agravados invocam o art. 259, V, do Código de 
Processo Civil, no entendimento de que referidos embargos discutem, 
principalmente, o valor da dívida reclamada, tomando-se por base o 
principal, acrescido apenas dos juros legais de 12% ao ano, excluindo-se 
a correção monetária após 1º de fevereiro de 1991, face a inexistência de 
indexador da economia nacional.

Vê-se, assim, que o objetivo perseguido pelos embargantes, alegando 
“excesso de execução”, é reduzirem o débito ao quantum principal, sem o 
acréscimo da correção monetária, que dizem indevida, e sem a capitalização 
mensal de juros, havida por incomportável.

Ora, se tais embargos se limitam a uma redução da dívida, de parte 
que entendem indevida, ao valor desta deve ater-se o valor da causa dos 
embargos interpostos, conforme alternativa b da petição recursal, fl . 05.

Os recorrentes, com vistas à admissão do recurso pela alínea c do permissivo 
constitucional, limitam-se à transcrição de ementas de julgados deste e de outros 
Tribunais, mas sem, contudo, fazer a demonstração analítica da divergência, de tal 
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sorte que não se sabe se os acórdãos paradigmas foram proferidos no julgamento 
de casos idênticos ao do acórdão recorrido. (fl s. 111)

Verifi cando, nesta oportunidade, que os recorrentes repetiram as mesmas 
razões do agravo de instrumento apresentado para este Tribunal, mantenho a 
decisão de fl s. 128 e nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 73.965-MG 
(95.24329-6)

Relator: Ministro Barros Monteiro

Agravante: Manoel Gonçalves

Agravado: R. Decisão de fl s. 324

Advogados: Adilson Ramos e outro e Vicente José Berti e outros

EMENTA

Agravo.

É dever do agravante infi rmar a decisão agravada, afi gurando-se 
insufi ciente reproduzir as razões anteriormente deduzidas no recurso 
especial.

Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: Decide 
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental, na forma do relatório e notas taquigráfi cas 
precedentes que integram o presente julgado. Votaram com o Relator os Srs. 
Ministros Ruy Rosado de Aguiar e Fontes de Alencar.

Brasília (DF), 21 de novembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Barros Monteiro, Presidente e Relator

DJ 05.02.1996
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Barros Monteiro: - Pela decisão de fls. 324, neguei 

provimento a agravo de instrumento interposto por Manoel Gonçalves contra o 

despacho denegatório de seu recurso especial, por não terem sido infi rmados os 

fundamentos ali deduzidos.

Daí o presente agravo regimental, em que o agravante reitera os termos de 

seu agravo precedente.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Barros Monteiro (Relator): - O agravante, conforme 

assinalado, reproduz as razões articuladas por ocasião da apresentação de seu 

agravo de instrumento, no bojo das quais incluiu as alegações feitas no recurso 

especial interposto.

Não cogita de impugnar os fundamentos do decisório ora recorrido (fl s. 

324), como é de inteiro rigor. Segundo jurisprudência desta Casa, “é dever do 

agravante infi rmar a decisão agravada, afi gurando-se insufi ciente reproduzir as 

razões anteriormente deduzidas no recurso especial” (AgRg no Ag n. 45.825-3-

GO, de que fui Relator).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 74.424-SP 
(95.0025042-0)

Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros

Agravantes: Atlas Copco Brasil Ltda e outros

Agravado: Estado de São Paulo (Fazenda Estadual)

Advogados: Fernando Coelho Atihe e Renata Machado de Assis

                   Forelli Nicolau e outro
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EMENTA

Processual. Agravo regimental. Ausência de novo argumento.

Não merece provimento agravo regimental que se limita a repetir 

argumentação deduzida em agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 

Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Milton Luiz Pereira, 

Cesar Asfor Rocha, José de Jesus Filho e Demócrito Reinaldo.

Brasília (DF), 25 de outubro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Demócrito Reinaldo, Presidente

Ministro Humberto Gomes de Barros, Relator

DJ 04.12.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros: - Neguei provimento a 

Agravo de Instrumento, dirigido contra reprovação de recurso especial, no juízo 

da admissibilidade.

A negativa se deu porque, entre outros fundamentos, a orientação do STJ, 

sobre a matéria em causa, se fi rmou no mesmo sentido do acórdão recorrido.

As agravantes, inconformadas, reiteram a argumentação expendida em 

recurso especial e agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros (Relator): O Agravo 

Regimental não merece prosperar.
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As agravantes sustentam questionamento na instância ordinária e 

divergência com julgados do STJ. No entanto, o v. aresto se afina com 

jurisprudência fi rmada nesta Corte, como assinalado na r. decisão.

Com efeito, não se deduz argumento novo, pelo que não foram infi rmados 

os fundamentos da decisão atacada.

Nego provimento ao agravo.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 76.394-GO 
(95.28821-4)

Relator: Ministro Ari Pargendler

Agravantes: Julio Ferreira e outros

Agravado: Fazenda Pública do Estado de Goiás

Advogados: Maria Olympia Guimarães Pinto e outros, Th eresinha Moura 

                    e outros

EMENTA

Agravo regimental. Razões que não atacam a decisão impugnada. 

A reforma da decisão que nega provimento ao agravo de instrumento 

supõe o convencimento de que as respectivas razões não têm suporte 

legal; o agravo regimental que se demite de atacar essas razões não 

pode prosperar. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

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

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

termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Participaram do julgamento os Srs. 

Ministros Hélio Mosimann e Peçanha Martins. Ausente, justifi cadamente, o Sr. 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.
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Brasília (DF), 27 de setembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Hélio Mosimann, Presidente

Ministro Ari Pargendler, Relator

DJ 16.10.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ari Pargendler: - O agravo de instrumento foi improvido 

nestes termos: “Nego provimento ao agravo; nem os artigos 8° e 12 da Lei n. 

1.533, de 1951, nem os artigos 515 e 516 do Código de Processo Civil, foram 

prequestionados no acórdão recorrido” (fl . 55).

O presente agravo regimental reproduz as razões articuladas no agravo de 

instrumento (fl . 57-61).

VOTO

O Sr. Ministro Ari Pargendler (Relator): - As razões deste agravo 

regimental deixaram de atacar os fundamentos da decisão recorrida.

Nego, por isso, provimento ao agravo regimental.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 76.947-RJ 
(95.0029963-1)

Relator: Ministro Demócrito Reinaldo

Agravante: Estado do Rio de Janeiro

Agravados: Banerj Seguros S.A.

Gilvan Rozendo de Castro

Advogados: Marcelo Mello Martins e outros

Antônio Augusto de Barcellos

Magali Madeira
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EMENTA

Processual Civil. Agravo regimental. Viabilização de recurso 

especial. Impossibilidade. Subsistência dos fundamentos que obstaram 

o acesso à via excepcional.

Subsistentes os óbices que impediram o acesso à via excepcional, 

descabe prover agravo regimental, manifestado com tal objetivo, 

porque não infi rmados os fundamentos da decisão hostilizada.

Agravo a que se nega provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

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

a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 

provimento ao agravo regimental, na forma do relatório e notas taquigráfi cas 

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

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Milton Luiz Pereira e José de 

Jesus Filho. Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Humberto Gomes de 

Barros e Cesar Asfor Rocha. Custas, como de 1ei.

Brasília (DF), 22 de novembro de 1995 (data do ju1gamento).

Ministro Demócrito Reinaldo, Presidente e Relator

DJ 18.12.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo: Inadmitido na origem o recurso 

especial interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, veio o agravo de instrumento 

e lhe neguei provimento, entendendo desmerecer reparo a decisão agravada, 

porquanto embasada em fundamentos sufi cientes para obstaculizar o acesso à 

via excepcional. 

Irresignado, manifesta agora o vencido tempestivo agravo regimental, que 

trago a julgamento.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Demócrito Reinado (Relator): Neguei provimento ao 
agravo de instrumento, com base nos seguintes fundamentos:

Volta-se o presente agravo de instrumento contra decisão que negou 
seguimento ao recurso especial do ora agravante: a uma, porque “os julgadores, 
ao apreciarem as questões que lhes submetem as fazem-no sob o comando do 
princípio do livre convencimento aliado à interpretação dos fatos e à aplicação 
das normas constitucionais e dos dispositivos da Lei Maior, não sendo possível, 
sob a alegação de infringência ou negativa de vigência dos referidos preceitos, a 
construção de uma terceira instância, com azo modifi car decisões desfavoráveis 
às partes”; e a duas, porquanto “a alegada divergência jurisprudencial não veio 
revestida das formalidades legais insculpidas no artigo 255 e seus parágrafos do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (folha 58).

Vê-se, dessarte, que obstam o acesso à via excepcional o veto da Súmula n. 
7-STJ e a falta de demonstração analítica do dissídio pretoriano.

O agravante, todavia, nas razões deduzidas na petição de agravo não consegue 
abalar tais fundamentos, que subsistem como óbices intransponíveis (folha 76).

Alega o agravante que a questão não envolve tentativa de reexame de fatos 
e provas, e sim “a possibilidade legal de a seguradora cobrar do causador do dano 
a quantia que despendeu com o segurado” aduzindo, ainda, in verbis:

O Estado do Rio de Janeiro sustenta que o aresto recorrido, por meio do 
recurso especial, ao entender que é possível a cobrança, vulnerou os dispositivos 
legais que apontara para fundamentar a decisão. É que os artigos 988, 989 e 1.524 
do Código Civil, bem como o artigo 728 do Código Comercial, têm outro destino, 
não servindo para alicerçar o decisum (folha 79).

Argumenta, por fi m, que o dissenso pretoriano confi gurou-se, na medida 
em que se demonstrou que a Súmula n. 188 do STF tem outro sentido daquele 
que foi dado pelo Tribunal a quo.

Não vejo, contudo, como prosperar a irresignação recursal, por isso que a 
fundamentação basilar da decisão ora impugnada consistiu, primordialmente, 
no fato de não ter o agravante infi rmado os fundamentos do despacho proferido 
no juízo primeiro de admissibilidade. Demais disso, não há dúvida que a 
admissão do recurso especial, no caso, levaria, inevitavelmente, ao reexame de 
matéria probatória, descabido em sede de apelo excepcional.

Com essas considerações, nego provimento ao presente agravo regimental.

É como voto.
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 79.241-RJ 
(95.0035405-5)

Relator: Ministro Hélio Mosimann

Agravante: Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros Privados 

e Capitalização e de Agentes Autônomos de Seguros Privados 

e de Crédito e em Empresas de Previdência Privada e de 

Corretoras de Seg. Priv. e Corretoras de Fundos Públicos e 

                   Câmbio e de Distr. de Títulos e Valores Imobiliários do Estado 

                  do Rio de Janeiro

Advogados: Cleyde Agostinho Ramos e outros

Agravados: Adriana Silva Santos e outros

Advogado: Waldyr Versiani dos Santos

EMENTA

Agravo regimental. Fundamentos da decisão agravada inatacados. 

Desprovimento do recurso.

Cabe ao agravante impugnar as razões da decisão recorrida, 

não somente repetir aquelas anteriormente deduzidas no recurso 

especial.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Participaram do 

julgamento os Srs. Ministros Peçanha Martins e Antônio de Pádua Ribeiro. 

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.

Brasília (DF), 04 de outubro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Hélio Mosimann, Presidente e Relator

DJ 23.10.1995
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Hélio Mosimann: Inconformado com despacho pelo qual 

mantive a negativa de subida a Recurso Especial, tendo em vista estar o decisum 

objeto da irresignação em consonância com o entendimento jurisprudencial 

desta Corte sobre o tema, volta o agravante com o presente Regimental, 

requerendo, em resumo, seja levado o feito em mesa, reportando-se às razões do 

apelo especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Hélio Mosimann (Relator): A simples leitura do relatório 

nos leva à certeza da inviabilidade do presente Regimental.

Com efeito, o agravante - Sindicato dos Empregados em Empresas de 

Seguros Privados e Capitalização e de Agentes Autônomos de Seguros Privados 

e de Crédito e em Empresas de Previdência Privada e de Corretoras de Seguros 

Privados e Corretoras de Fundos Públicos e Câmbio e de Distribuidoras de 

Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro - em nenhum 

momento atacou a fundamentação do despacho ora agravado regimentalmente, 

limitando-se a se reportar às razões expendidas no apelo especial, o que, por 

certo, não permite o exame deste, eis que é condição necessária a qualquer 

recurso “que o recorrente, ao manifestar o seu inconformismo, tenha impugnado 

os fundamentos da decisão recorrida” – Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento n. 2.279-DF, Relator Ministro Cláudio Santos (RSTJ/12), que 

assim ementou a espécie, in verbis:

Ementa: Agravo regimental. Agravo de instrumento. Recurso especial. Normas 
de processamento.

De acordo com a decisão da eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, no AgRg n. 1.559 de que fui relator, é condição necessária à viabilidade 
de qualquer recurso, que o recorrente, ao manifestar o seu inconformismo, tenha 
impugnado os fundamentos da decisão recorrida.

Em se tratando de agravo de instrumento, é dever do agravante infi rmar a 
decisão agravada para esta Corte, sendo insufi ciente, portanto, repetir as razões 
anteriormente deduzidas no recurso especial.

Agravo Regimental improvido.
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Tal princípio é, por certo, inteiramente aplicável à hipótese vertente, tendo 

em vista que a fundamentação do despacho restou íntegra, pois nada contra ela 

foi argumentado.

Isto posto, mantenho o despacho ora agravado por seu próprio fundamento.

Nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 83.137-GO 
(95.0043242-0)

Relator: Ministro Fontes de Alencar

Recorrente: Marco Antônio Marques e outros

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Agravante: Marco Antônio Marques e outros

Agravado: Decisão de folha 112

Advogados: Adilson Ramos e outros e Onofre Rosa Alexandre

EMENTA

Agravo do art. 545 do CPC.

O recurso deve enfrentar a decisão prolatada no agravo de 

instrumento.

Agravo denegado.

Unânime.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 

Votaram com o Relator os Srs. Ministros Barros Monteiro e Ruy Rosado de 

Aguiar. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.
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Brasília (DF), 21 de novembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Barros Monteiro, Presidente

Ministro Fontes de Alencar, Relator

DJ 18.12.1995

EXPOSIÇÃO

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Eis a decisão agravada:

Trata-se de agravo de instrumento a despacho que indeferiu recurso especial 
contra decisão assim ementada:

Execução. Cédula rural. Desnecessidade da presença de testemunhas. 
Correção monetária pelo indexador pactuado. Capitalização dos juros 
semestralmente. Apelo provido em parte.

1. As cédulas de crédito rural são títulos de crédito líquido e certo, de 
natureza civil, e para terem força executiva não necessitam da presença de 
duas testemunhas.

2. Inexistindo veto à correção monetária no crédito rural, livres estarão 
os contraentes para elegerem o indexador que melhor lhes aprover, 
inclusive na indicação de sucedâneos para o caso de extinção daquele, 
primitivamente, contemplado.

3. Resultando avençado com base no art. 5º, do Dec.-Lei n. 167/1967 que 
os juros serão capitalizados em junho e dezembro, revela-se abusiva a sua 
capitalização mensal. (fl . 32)

Alega o recorrente violação dos arts. 585, II, do Código de Processo Civil; 3º 
e 10, da Lei n. 8.177/1991; 1º, § 1º, da Lei n. 6.899/1981; e, 9º do Decreto-Lei n. 
22.626/1933, além de discrepância com a Súmula n. 121, do Supremo Tribunal 
Federal e dissídio jurisprudencial.

As peculiaridades do aresto afastam sobremodo as alegadas ofensas da lei 
federal.

Inadequada é a discrepância com a Súmula n. 121, do Supremo Tribunal 
Federal, porquanto, na espécie, a legislação admite a capitalização de juros.

No mais, o dissídio jurisprudencial não atende aos pressupostos formais 
inseridos no art. 255, do Regimento Interno desta Corte.

Destarte, nego provimento ao presente agravo (fl . 112).
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Manifesta o recorrente agravo, asseverando que o acórdão recorrido violou 

a lei federal e divergiu da jurisprudência colacionada; e acrescentando que 

o despacho que não admitiu recurso especial não tem motivação adequada. 

Conclui que o aresto deve ser reformado para afastar a correção monetária, 

a capitalização de juros e excluir a cumulação da correção monetária com a 

comissão de permanência.

VOTO

O Sr. Ministro Fontes de Alencar (Relator): O agravo dito regimental 

deve enfrentar a decisão proferida no agravo de instrumento. No caso concreto, 

o recorrente ataca o acórdão recorrido e o despacho do Presidente do Tribunal 

a quo que não admitiu o apelo extremo. Tal procedimento, torna inócua a 

irresignação, permanecendo, portanto, inalterada a decisão agravada.

O v. acórdão ao considerar incidente a correção monetária e a capitalização 

de juros em cédula de crédito rural orientou-se na diretriz da jurisprudência 

desta Corte consolidada na Súmula n. 16 e também de inúmeros precedentes.

Observo, outrossim, que o aresto não tratou de questão referente a 

cumulação de correção monetária com a comissão de permanência.

Destarte, nego provimento ao presente agravo.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 84.567-GO 
(95.0046600-7)

Relator: Ministro José de Jesus Filho

Agravante: Sociedade Açucareira Monteiro de Barros Ltda

Agravada: Fazenda Pública do Estado de Goiás

Advogados: Paulo Alberto Cerqueira e outros e Salomão de Mello Filho e 

                   outros
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EMENTA

Agravo regimental. Não é de ser dado provimento ao agravo se 

não ataca ele, os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 
a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental, na forma do relatório e notas taquigráfi cas 
constantes dos autos, que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Participaram do julgamento os Srs. Ministros Demócrito Reinaldo, Humberto 
Gomes de Barros e Milton Luiz Pereira. Ausente, justificadamente, o Sr. 
Ministro Cesar Asfor Rocha.

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 20 de novembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Demócrito Reinaldo, Presidente

Ministro José de Jesus Filho, Relator

DJ 05.02.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro José de Jesus Filho: Trata·se de agravo regimental 

manifestado pela Sociedade Açucareira Monteiro de Barros Ltda, contra decisão 

proferida por mim nestes termos:

Trata-se de agravo de instrumento manifestado por Sociedade Açucareira 
Monteiro de Barros Ltda, contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se 
discute a incidência do ICM sobre a movimentação de cana-de-açúcar, produzida 
pela agravante, para a usina também de sua propriedade.

É dever do agravante, combater os fundamentos da decisão agravada nos 
termos do artigo 523, II do CPC.

Não o fazendo não há como dar seguimento ao agravo. Ademais, a matéria 
envolve reexame de prova, o que não enseja o recurso especial. Incide, pois, na 
espécie, as Súmulas n. 7 e n. 279 do STJ e do STF.
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Pelo exposto, nego seguimento ao agravo com fi ncas no artigo 38 da Lei n. 
8.038/1990 c.c. o artigo 34, inciso XVIII do RI-STJ. (fl s. 88)

Em suas razões, alega a agravante em resumo, que a decisão agravada 

não deu a solução mais acertada ao caso. E tal convicção deriva do fato de 

que a decisão mantida ultrapassou os limites verifi cáveis em sede do Juízo de 

admissibilidade, fundamentando-se unicamente no mérito do recurso especial.

É este o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro José de Jesus Filho (Relator): A motivação da decisão 

agravada não foi rebatida na minuta do agravo, que se ateve a censurar o 

despacho que inadmitiu o recurso especial. Assim, permanecendo incólumes as 

razões da decisão agravada, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 85.146-SP 
(95.0047622-3)

Relator: Ministro José Dantas

Agravante: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP

Advogados: Elizabeth Diniz Martins Souto e outros

Agravado: Otayde Novelli

Advogados: Ignez Joanna Paterno e outro

EMENTA

Recurso especial. Inadmissão.

- Agravo regimental. Não se conhece do agravo desacompanhado 

de razões infirmatórias dos fundamentos da decisão agravada, 

reportado que esteve às razões do primitivo agravo de instrumento.
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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, não conhecer do agravo regimental. 

Votaram com o Relator os Ministros Cid Flaquer Scartezzini, Edson Vidigal e 

Assis Toledo.

Brasília (DF), 06 de novembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Assis Toledo, Presidente

Ministro José Dantas, Relator

DJ 27.11.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro José Dantas: Trata-se de agravo regimental contra decisão 

de minha lavra, de improvimento do agravo de instrumento tirado da inadmissão 

do recurso especial.

Acontece que este novo agravo limitou-se à referência as razões da 

interposição daquele improvido; além do mais, foi interposto sob cláusula de 

posterior apresentação do instrumento do mandato (20.10.1995), o que até hoje 

não aconteceu.

Submeto, o agravo a julgamento da Turma.

Relatei.

VOTO

O Sr. Ministro José Dantas (Relator): Senhor Presidente, como anotado no 

relatório, o presente agravo não infi rmou os fundamentos da decisão agravada, 

senão que se reportou às infi rmações veiculadas no agravo de instrumento.

Isso basta a que dele não se conheça, conforme a orientação deste Superior 

Tribunal, mormente, por precedentes de sua Corte Especial.

Pelo exposto, não conheço do agravo.
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 85.177-SP 
(95.0047707-6)

Relator: Ministro William Patterson

Agravante: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP

Advogada: Elizabeth Diniz Martins Souto

Agravado: R. Despacho de fl s. 41-42

Agravada: Neusa Aparecida Ferdinando Sintoni

Advogado: Abrahão José Kfouri Filho

EMENTA

- Processual Civil. Agravo de instrumento. Agravo regimental. 

Subsistência dos fundamentos da decisão agravada.

- Mantêm-se a decisão agravada, uma vez não infi rmados os seus 

fundamentos no agravo regimental.

- Agravo desprovido.

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, negar provimento ao agravo regimental, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. 

Ministros Vicente Leal e Adhemar Maciel. Ausentes, por motivo justifi cado, os 

Srs. Ministros Luiz Vicente Cernicchiaro e Anselmo Santiago.

Brasília (DF), 20 de novembro de 1995 (data do julgamento).

Ministro Adhemar Maciel, Presidente

Ministro William Patterson, Relator

DJ 12.02.1996
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro William Patterson: - Trata-se de agravo regimental 

manifestado do seguinte despacho que proferi às fl s. 41-42 (lê).

Inconformado, o Instituto agrava de regimento, objetivando a apreciação 

deste Órgão Colegiado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro William Patterson (Relator): - Conforme fi z constar do 

relatório, ao negar seguimento ao agravo registrei as boas razões do despacho 

que inadmitiu o recurso especial do Instituto. Entretanto, como razão de decidir, 

reportei-me à ausência, no instrumento do agravo, do traslado da certidão de 

intimação do acórdão hostilizado, peça obrigatória ao conhecimento do recurso.

Ora, pela simples leitura da petição do agravo regimental, constante à fl . 

44, verifi ca-se que o mesmo não tem condições de prosperar. É que em nenhum 

momento procurou o Agravante demonstrar a insubsistência da decisão ora 

impugnada, limitou-se tão apenas a requerer a submissão do feito à apreciação 

deste Órgão Colegiado.

Assim, não infi rmadas as razões do despacho, tal como lavrado às fl s. 41-

42, nego provimento ao agravo regimental.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 86.073-GO 
(95.0050032-9)

Relator: Ministro Eduardo Ribeiro

Agravantes: Manoel Luiz Borges e cônjuge

Agravado: O R. Despacho de fl s. 197-198

Partes: Manoel Luiz Borges e cônjuge e Banco do Brasil S/A

Advogados: Adilson Ramos e outro

                   Paulo César Calleri e outros
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EMENTA

Agravo regimental. Razões do despacho impugnado não 

atacadas. Não provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
regimental.

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Waldemar Zveiter, Cláudio 
Santos e Nilson Naves.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Costa Leite.

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

Ministro Waldemar Zveiter, Presidente

Ministro Eduardo Ribeiro, Relator

DJ 05.02.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: - Assim relatei e examinei o tema posto 

em debate, verbis:

O acórdão recorrido assim foi ementado, verbis:

Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia. Carência de execução. 
Excesso de execução. Correção monetária.

A ausência de assinatura de duas testemunhas, não caracteriza carência 
de execução, pois não é mencionada tal exigência pelo Dec. n. 167/1967. 
Não confi gura excesso de execução, o acréscimo ao quantum dos encargos 
legalmente pactuados. É legal, a incidência da correção monetária na 
Cédula Rural Pignoratícia. Sendo que na falta de indexador ofi cial para a 
atualização do débito, utiliza-se o mais benigno. Admite-se a capitalização 
dos juros, se livremente pactuada. Apelo conhecido e provido.

Os embargantes interpuseram recurso especial, com base nas alíneas a e c 
do permissivo constitucional, apontando negativa de vigência dos arts. 585-II, 
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do Código de Processo Civil, 3º e 10, da Lei n. 8.177/1991, art. 1º, § 1º, da Lei n. 
6.899/1981, 9º do DL n. 70/1966, Lei n. 4.829/1965, art. 253 do Código Comercial, 
art. 4º do DL n. 22.626/1933, Súmula n. 121-STF, além de indicar dissídio de 
jurisprudência. Insurgem-se contra o entendimento do aresto impugnado, no 
sentido de que a cédula rural não necessita da assinatura de duas testemunhas, 
de que cabível a correção monetária no curso do contrato e de que legal a 
capitalização mensal de juros.

O presente agravo não merece provimento.

Correto o acórdão recorrido quando afi rma que, na cédula rural pignoratícia 
não é exigível a assinatura de duas testemunhas, pois se trata de um título de 
crédito cambial e não de um documento público ou particular, como previsto no 
item II do art. 585 da lei processual. O dissídio de jurisprudência, quanto ao tema, 
não se encontra confi gurado, pois todos os arestos colacionados referem-se à 
necessidade da assinatura de duas testemunhas nos contratos.

No que se refere à incidência da correção monetária, pacífi ca a jurisprudência 
deste Tribunal no sentido de que cabível, no curso do contrato, desde que 
pactuada. É de se ressaltar que a circunstância de a Lei n. 8.177/1991 haver extinto 
os indexadores oficiais que vinham sendo utilizados não significa haja sido 
abolida a correção monetária dos débitos, em hipóteses de que não cuidou.

Da mesma forma, assente o entendimento desta Casa, de que admissível a 
capitalização mensal de juros no mútuo rural, nos termos do art. 5º do Decreto-
Lei n. 167/1967. A divergência, a propósito, fi cou superada com o julgamento 
proferido pela Segunda Seção, no Recurso Especial n. 13.098, relator o Ministro 
Cláudio Santos.

Quanto a estes dois últimos temas, pela alínea c, incidente a Súmula n. 83, pois 
já fi rmada a jurisprudência neste Tribunal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Os recorrentes agravam regimentalmente, repetindo as razões expostas no 
especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro (Relator): - As razões do agravo 
regimental devem insurgir-se contra o despacho que negou provimento ao 
agravo, mostrando a erronia de suas razões de decidir. No caso, os agravantes, 
além de atacarem a decisão que indeferiu o processamento do especial, 
limitaram-se a repetir a fundamentação desse, não trazendo nenhum argumento 
capaz de elidir a argumentação utilizada pela decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.


