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SÚMULA N. 232

A Fazenda Pública, quando parte no processo, fi ca sujeita à exigência do 

depósito prévio dos honorários do perito.

Referências:

CPC, arts. 19, 27 e 33.

Lei n. 6.830/1980, art. 39.

Precedentes:

EREsp  10.945-SP  (CE, 09.11.1995 – DJ 26.02.1996)

REsp  10.945-SP  (4ª T, 22.09.1992 – DJ 07.12.1992)

REsp  13.934-SP  (3ª T, 09.06.1992 – DJ 31.08.1992)

REsp  14.333-SP  (1ª T, 21.09.1994 – DJ 19.12.1994)

REsp  18.172-SP  (3ª T, 14.04.1992 – DJ 11.05.1992)

REsp  29.090-PE (4ª T, 08.08.1995 – DJ 11.09.1995)

REsp  30.245-SP  (2ª T, 23.09.1997 – DJ 13.10.1997)

REsp  43.617-SP  (1ª T, 09.03.1994 – DJ 11.04.1994)

REsp  47.071-SP  (2ª T, 25.04.1996 – DJ 27.05.1996) 

REsp  87.717-SP  (1ª T,  29.04.1996 – DJ 03.06.1996)

REsp  102.234-SP  (6ª T,  08.10.1996 – DJ 1º.12.1997)

REsp  118.785-SP  (2ª T,  19.05.1997 – DJ 09.06.1997)

REsp  127.471-SC (4ª T,  16.06.1998 – DJ 13.10.1998)

REsp  132.643-RS  (5ª T,  10.02.1998 – DJ 16.03.1998)

REsp  154.682-SP  (1ª T,  11.12.1997 – DJ 02.03.1998)

REsp  182.201-SC (2ª T,  04.03.1999 – DJ 29.03.1999)

RMS  4.082-SP  (2ª T,  24.05.1995 – DJ 12.06.1995)

Corte Especial, em 1º.12.1999

DJ 07.12.1999, p. 127





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 10.945-SP 
(93.0005642-5)

Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha

Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo

Embargado: Amazílio Cunha de Oliveira

Advogados: Miguel Francisco Urbano Nagib

                    Ivan Ferreira Valim

EMENTA

Embargos de divergência. Fazenda Pública. Honorários de 

perito. Artigo 27 do Código de Processo Civil. Inteligência.

I - Nos termos do aresto embargado, “a Fazenda Pública, em 

sendo parte na causa, deve depositar previamente os honorários do 

perito judicial”.

II - Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

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

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 

e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer dos embargos 

de divergência e, por maioria, os rejeitar, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Votaram vencidos, no mérito, os Srs. Ministros Adhemar Maciel e 

José Dantas, que davam provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Anselmo 

Santiago, Antônio Torreão Braz, Bueno de Souza, Américo Luz, Antônio de 

Pádua Ribeiro, Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, José de Jesus Filho, 

Hélio Mosimann, Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros, votaram 

com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Edson 

Vidigal e Antônio Torreão Braz (art. 162, parágrafo 1º, RISTJ). Ausentes, 

ocasionalmente, os Srs. Ministros Cid Flaquer Scartezzini, Assis Toledo e 

Demócrito Reinaldo. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro William Patterson.

Brasília (DF), 09 de novembro de 1995 (data do julgamento).



Ministro William Patterson, Presidente

Ministro Cesar Asfor Rocha, Relator

DJ 26.02.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: - Cuida a espécie de embargos de 

divergência opostos de acórdão proferido pela egrégia Quarta Turma, em 

recurso especial, relator Ministro Fontes de Alencar, assim ementado:

Honorários de perito. Fazenda Pública.

A Fazenda Pública, quando parte na causa, deve depositar previamente os 
honorários do perito judicial.

Recurso especial de que não se conheceu. Unânime. (fl . 144).

Sustenta a Municipalidade embargante divergência com julgados das 

colendas Primeira e Segunda Turmas (REsps n. 4.841-SP e n. 5.902-SP), cujos 

pronunciamentos foram no sentido de que em face do estabelecido no artigo 27 

do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública não está sujeita a antecipar os 

honorários do perito judicial, os quais serão pagos a fi nal pelo vencido.

Os embargos foram admitidos, abrindo-se vista ao embargado para 

impugnação ofertada às fl s. 167.

O douto representante do Ministério Público opina pelo recebimento dos 

embargos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha (Relator): - A divergência em apreço 

diz respeito a obrigatoriedade ou não da Fazenda Pública, sendo parte na ação, 

antecipar o pagamento das despesas processuais pertinentes aos honorários do 

perito judicial.

O v. acórdão embargado, proferido pela egrégia Quarta Turma, por 

unanimidade de votos (ausente, por motivo justifi cado, o eminente Ministro 

Bueno de Souza), entendeu necessário o depósito prévio dos honorários periciais.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

270



Colho do voto condutor do v. aresto, da lavra do eminente Ministro Fontes 

de Alencar, as seguintes considerações:

Nada obstante os precedentes referidos, outra a minha posição, pois entendo 
que o art. 27 do Código de Processo Civil não tem a abrangência que as decisões 
referidas lhe deram.

Merece atenção, a propósito, o RE n. 108.235-SP. No referido recurso 
extraordinário o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que de sua 
competência era apreciar a alegação de ofensa a lei federal, conquanto tenha 
agasalhado, sem ressalva de ser, ou não, a Fazenda Pública parte na causa, 
entendimento de que o privilégio do art. 27 do Código de Processo Civil “alcança 
o custo do transporte do oficial de justiça no cumprimento de diligência”, o 
eminente Ministro Francisco Rezek, seu relator, realçou a posição de Humberto 
Theodoro Jr.,

que ressalva do benefi cio fazendário apenas os gastos a serem feitos fora 
dos serviços públicos, (...) como os honorários de perito não-ofi cial, já que é 
inexigível de terceiros a prestação de serviços e a realização de despesas em 
benefício da Fazenda Pública, sem o imediato ressarcimento. (Processo de 
Conhecimento, Rio, Forense, 1984, p. 84) - (in RJT, vol. 120, p. 1.281-1.282).

Já no RE n. 108.183-SP, da relatoria do eminente Ministro Moreira Alves, a Corte 
Suprema, em caso que se prendia a despesa para diligência de remoção de bem 
móvel, entendeu não desarrazoada a interpretação dos arts. 27 do Código de 
Processo Civil e 39 da Lei n. 6.830/1980

que considera que as despesas em causa são extraordinárias, e, portanto, 
não se enquadram nas a que aludem os dispositivos legais acima referidos 
(RTJ - 123, p. 651).

Douta feita, mais recentemente, quando do julgamento do RE n. 108.845-SP, o 
Ministro Moreira Alves, relator, deixou consignado no seu voto:

o fato é que tenho para mim que tanto o artigo 27 do CPC como o artigo 
39 da Lei n. 6.830/1980 não abrangem as despesas de condução dos Ofi ciais 
de Justiça. O conceito de “custas e emolumentos” de que fala o artigo 39 da 
Lei e o termo “despesas dos atos processuais” do estatuto processual não 
têm o alcance pretendido pela exeqüente, pois se referem tão-somente aos 
atos de responsabilidade da Serventia, não a atos exteriores do processo. 
Enxergar além nesses preceitos é conceder à Fazenda Pública privilégio que, 
em última análise, viola o princípio constitucional de isonomia, previsto no 
§ 1º do artigo 153 da Constituição Federal; ou seja, se as leis federais acima 
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citadas quiserem efetivamente conceder tais privilégios a uma parte do 
processo, são elas inconstitucionais na parte em que os estabelecerem, (...)

Do voto, no caso mencionado, do eminente Ministro Moreira Alves é o seguinte 
arremate:

Observo finalmente - (...) que o artigo 39 da Lei n. 6.830/1980, que, 
de certa forma, veio explicitar o sentido do artigo 27 do CPC, não 
conduz necessariamente à exegese de que a Fazenda não está sujeita ao 
adiantamento de despesas como as de condução do Ofi cial de Justiça, de 
remoção de bens penhorados, de pagamento a perito, pois ele, depois de 
preceituar que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas 
e emolumentos, acentua que a prática dos atos judiciais de seu interesse 
independerá de preparo ou de prévio depósito, expressão última - prévio 
depósito - que muitos têm entendido que só existiria para tais despesas, 
o que não é exato, sabido como é que, por vezes, a legislação processual 
exige prévio depósito para recorrer ou para propor ação rescisória. (RTJ 127, 
p. 228-234).

A doutrina tem dado atenção ao tema. Com efeito assinala o Ministro Sálvio de 
Figueiredo em seu “Código de Processo Civil Anotado”, fazendo remissão a Pontes 
de Miranda:

A regra do art. 27 se aplica às causas nas quais as pessoas jurídicas de 
direito público não são partes. (p. 26, 4ª ed., Saraiva - 1992).

De sua vez, o mestre Hélio Tornashi observara logo em 1974:

O art. 27 demonstra insofismavelmente que os atos efetuados a 
requerimento da Fazenda Pública podem acarretar despesas. Ainda que 
a lei a isentasse de custas, outros gastos poderão ser inevitáveis sem que 
possam ser fi nanciados para pagamento ao fi nal. Se assim é, cumprira dizer 
quem adianta essas despesas. Parece ter havido cochilo quandoque bônus 
(...) (“Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. I, p. 160, Ed. Rev. dos 
Tribunais).

De seu turno, Celso Agrícola Barbi escolia o aludido art. 27 do Código de 
Processo Civil assim:

A Fazenda Pública pode atuar em Juízo como autora ou ré, em defesa de 
seus direitos. (...).

Mas se sua intervenção não tem esse caráter, mas sim o de mera 
atividade fi scalizadora, com v.g., para verifi car o pagamento de tributos ou 
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contribuições que lhe sejam devidas, aí terá aplicação a regra do art. 27. 
(“Comentários ao Código de Processo Civil”, p. 215, Anexo I, 1ª Ed. Forense 
- 1975).

Ante o exposto, nem sequer lobrigo, no caso, ofensa ao art. 27 do Código de 
Processo Civil. (fl s. 138-142).

Por outro lado, os acórdãos paradigmas, das egrégias Primeira e Segunda 

Turmas, relatados pelos eminentes Ministros Garcia Vieira e Américo Luz, 

julgados em 20.02.1991 e 24.10.1990, respectivamente, concluíram não estar 

a Fazenda Pública sujeita ao adiantamento da paga do perito. Os arestos 

encontram-se sumariados pelas seguintes ementas:

Processual. Honorário de perito. Depósito prévio.

O estabelecido no Código de Processo Civil, artigo 27 é que as despesas dos 
atos processuais efetivados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda 
Pública, serão pagas a fi nal pelo vencido, portanto, não está a Fazenda Pública, 
sujeita a adiantamento. (fl s. 147).

Processual Civil. Fazenda Pública. Perícia. Depósito prévio. Art. 27 do CPC.

- Por força do aludido preceito legal, a Fazenda Pública fi ca desobrigada de 
depositar previamente a paga do perito, a ser feita pelo vencido, afi nal.

- Recurso provido. (fl s. 148).

Ocorre que, conquanto evidenciado o dissídio, na sessão do dia 18 de 

maio do corrente ano, a egrégia Primeira Seção desta Corte, no julgamento 

dos embargos de divergência no Recurso Especial n. 23.337-3-SP, decidiu, 

em hipótese semelhante, onde se discutia o custeio das despesas do Ofi cial de 

Justiça, por maioria de votos, vencidos os eminentes Ministros Garcia Vieira, 

Demócrito Reinaldo e este Relator, que também fi cou convencido, uniformizar 

o entendimento de que, nos termos do artigo 27 da Lei Instrumental Civil, 

“não há obrigatoriedade legal de o Ofi cial de Justiça adiantar o pagamento das 

despesas para prática de atos de interesse da Fazenda”. (DJ de 16.08.1993).

Assim, reportando-me aos doutos fundamentos do acórdão ora embargado, 

bem como aos do julgado acima referido, que ora faço juntada, rejeito os 

embargos.

É o meu voto.
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ANEXO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 

N. 23.337-SP

Relator originário: Ministro Garcia Vieira

Relator para o acórdão: Ministro Hélio Mosimann

Embargante: Superintendência Nacional do Abastecimento - Sunab

Advogado: Pedro Antonio B. Castisano e outro

Embargado: Panifi cadora e Confeitaria Benjamin Ltda.

EMENTA

Processo Civil. Execução fi scal. Fazenda Pública. Transporte do 

Ofi cial de Justiça. Pagamento das despesas.

Não há obrigatoriedade legal de o Ofi cial de Justiça adiantar o 

pagamento das despesas para prática de atos de interesse da Fazenda.

ACÓRDÃO

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

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 

das notas taquigráfi cas a seguir, por maioria, rejeitar os embargos, vencidos os 

Srs. Ministros Garcia Vieira (Relator), Demócrito Reinaldo e Cesar Rocha. Os 

Srs. Ministros Peçanha Martins, Milton Pereira e José de Jesus votaram com o 

Sr. Ministro Hélio Mosimann. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Gomes 

de Barros.

Brasília (DF), 18 de maio de 1993 (data do julgamento).

Ministro Américo Luz, Presidente

Ministro Hélio Mosimann, Relator

DJ 16.08.1993

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Garcia Vieira: - A Superintendência Nacional do 

Abastecimento - Sunab interpõe embargos de divergência, irresignada com o v. 
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acórdão, ementado às fl s. 74, que negou provimento a seu recurso, por maioria de 

votos, vencido o Excelentíssimo Ministro José de Jesus Filho, (fl s. 56), aduzindo 

contrariedade violação ao artigo 13 da Lei Delegada n. 5/1962 e artigo 21 do 

Decreto n. 78.730/1975, 27 do Código de Processo Civil, artigo 9º, inciso I da 

Lei n. 6.032/1974 e 39 da Lei n. 6.830/1980 e contraria a Súmula n. 154 do 

extinto TFR inúmeros julgados dos tribunais superiores, indicando Recurso 

Especial n. 22.654-9-SP, Relator Eminente Ministro Demócrito Reinaldo, 1ª 

Turma, em 26.10.1992.

Pede provimento para prevalecer o decisum apontado como divergente.

Os embargos forma admitidos, fl s. 87, não tendo havido impugnação, fl s. 

88vº.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): - Sr. Presidente: - As despesas dos 

atos processuais, efetuados à requerimento da Fazenda Pública serão pagas a 

fi nal pelo vencido. É isto o que determina o artigo 27 do CPC. Esta vantagem 

também é extensiva às autarquias (artigo 9º, inciso I, da Lei n. 6.032/1974). 

Assim já entendia o TFR (AI n. 44.912-SP, DJ de 22.03.1984, AI n. 52.623-RJ, 

DJ de 18.06.1987, AI n. 53.329-SP, DJ de 27.08.1987, citados por Th eotônio 

Negrão, no seu Código de Processo Civil, 23ª edição atualizada até 12 de julho 

de 1992. A Sunab é uma autarquia (Lei Delegada n. 5, de 26 de setembro de 

1962, artigo 1º) e a ela s o extensivos os privilégios da Fazenda Pública (Lei 

Delegada n. 5/1962, artigo 13). Como no caso se trata de execução fi scal, aplica-

se o artigo 39 da Lei n. 6.830/1980. Por este dispositivo legal,

A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumento. A 
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 
depósito.

No TFR a questão era pacífi ca e foi cristalizada na Súmula n. 154, verbis:

A Fazenda Pública, nas execuções fi scais, não está sujeita a prévio depósito 
para custear despesas do Ofi cial de Justiça.

Theotônio Negrão, ob. cit., cita precedente da Excelsa Corte, a favor 

desta Súmula, publicado na RTJ 120/1.295, na nota n. 03 (p. 802). Assim 
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também vem entendendo a Egrégia Primeira Turma (Recurso Especial n. 

4.841-SP, julgado no dia 29.02.1991, do qual fui Relator e n. 22.654-9-SP, DJ 

de 26.10.1992, Relator o Eminente Ministro Demócrito Reinaldo). A questão 

já se tornou também pacífica na Excelsa Corte (RT 620/227). No RE n. 

108.236-6-SP, nossa Corte Maior deixou bem claro que:

O privilégio que tem o Ministério Público e a Fazenda Pública, de não dever 
cobrir previamente as despesas com atos processuais que requeiram (artigo 27), 
alcança o do transporte do Ofi cial de Justiça no cumprimento da diligência. (doc. 
de fl s. 17).

O Eminente Ministro José de Jesus Filho, no seu voto vencido, no 

venerando acórdão embargado, referente ao Recurso Especial n. 23.337-2-SP, 

julgado no dia 05.08.1992, com inteira razão, acentuou que:

Esta matéria já foi por diversas vezes examinada pelo extinto Tribunal Federal 
de Recursos, que chegou até a sumular a quest o, no seu Enunciado n. 154, verbis:

A Fazenda Pública, em execuções fiscais, não está sujeita a prévio 
depósito para custear despesas do Ofi cial de Justiça.

Baseia-se este verbete precisamente no artigo 39, da Lei n. 6.830/1980, que 
dispõe:

A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 
emolumentos. A prática de atos de seu interesse independerá de preparo 
ou de prévio depósito.

Parágrafo único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá as despesas 
feitas pela parte contrária.

A recorrente é uma autarquia federal, logo se inclui no conceito de Fazenda 
Pública para efeito de cobrança de sua dívida ativa inscrita (artigo 1º, da Lei n. 
6.830/1980).

Não há razão para modifi car o entendimento que tinha quando no extinto TFR, 
de que são exemplos os Agravos n. 50.581, julgado em 10.11.1986 e n. 51.269, 
julgado em 11.02.1987. (fl s. 56).

Assim sendo.

Acolho os embargos de fl s. 76-80 para que prevaleça a decisão divergente da 

Egrégia Primeira Turma, proferida no Recurso Especial n. 22.654-9-SP, Relator 

Eminente Ministro Demócrito Reinaldo, DJ de 26.10.1992 (doc. de fl s. 81).
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ESCLARECIMENTOS

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): Como verifi cam os colegas, o 

próprio Ministro José de Jesus, que foi Relator do acórdão divergente, depois 

votou em sentido contrário. De forma que, hoje, já não existe mais a divergência. 

Já está pacifi cada em ambas as Turmas esse entendimento.

O Sr. Ministro José de Jesus: Mas parece-me que é no sentido de depositar 

o valor devido ao ofi cial de justiça.

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): V. Exa. vai proferir seu voto com 

base na Súmula n. 154 do Supremo Tribunal Federal.

O Sr. Ministro José de Jesus: O caso é que aproveitaram um voto meu 

antigo, mas já reformulei meu entendimento. Vinha votando vencido e depois, 

entendi - só para esclarecer os Eminentes Colegas -, que, evidentemente, 

o ofi cial de justiça não pode custear despesas de diligência. O Governo do 

Estado de São Paulo já vem depositando. Só a União e suas autarquias gozam 

desse privilégio, que, até certo ponto, é odioso. Sou contra todos os privilégios 

constantes do Código de Processo, inclusive aquele referente a prazos.

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): Ministro José de Jesus, o problema 

é de lei. É a lei que concede isso.

O Sr. Ministro José de Jesus: Estou apenas ressalvando o meu ponto de 

vista. Penso que a Súmula n. 154 não tem mais razão de ser.

Naquela oportunidade, ressalvava o meu ponto de vista. Acompanhei o 

Sr. Ministro Pádua Ribeiro diversas vezes no Tribunal Federal de Recursos 

para revogar a Súmula. Não conseguimos, pois a maioria entendia ao contrário. 

Nesse caso, na nossa Turma, apenas o Sr. Ministro Hélio Mosimann diverge do 

nosso entendimento. Os demais Srs. Ministros votamos no sentido de que se 

deva exigir um depósito prévio. Havia um processo que veio às minhas mãos, do 

interior de São Paulo, em que o Prefeito repassou dinheiro a um funcionário que 

pagava os ofi ciais de justiça pelas diligências.

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): Ministro José de Jesus, no Recurso 

Especial n. 23.337-2-SP, julgado no dia 05.08.1992, consta o voto que V. Exa. 

proferiu, o qual transcrevo aqui.
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O Sr. Ministro José de Jesus: Reformulei o meu entendimento 

recentemente. Vinha votando vencido na Turma e entendi que, realmente, exigir 

do ofi cial que custeie despesas para a União e suas autarquias é injusto.

Um outro argumento, Ministro Garcia Vieira, só para antecipar: criada 

a Advocacia-Geral da União por Lei Complementar, esta tem manuseio de 

verbas próprias que pode, perfeitamente, custear essas despesas. Não há mais 

razão de ser.

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): Mas a questão, Ministro José de 

Jesus, é de lei. A lei prevê isso.

O Sr. Ministro José de Jesus: É questão de interpretação do art. 27 do 

Código.

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): Não é interpretação. A lei, a meu 

ver, é muito clara. Não é só do Código de Processo é, também, a Lei n. 6.830. 

Como vamos desconhecer a legislação?

O Sr. Ministro José de Jesus: Ministro Garcia Vieira, existe lei mais 

ditatorial do que a Lei de Execuções Fiscais? Penso que não.

Essa era apenas a ressalva que gostaria de fazer.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Hélio Mosimann: Voto idêntico proferi na Segunda Turma, 

quando levado a julgamento o Recurso Especial n. 22.619, também de São 

Paulo.

Resume-se a controvérsia na interpretação do art. 39, da Lei n. 6.830/1980 

- dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública e dá 

outras providências - que assim estabelece:

A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A 
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 
depósito.

Parágrafo único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas 
feitas pela parte contrária.
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Dissenti do eminente relator, convencido pela robusta argumentação do 

eminente Ministro Pádua Ribeiro, desenvolvida no Recurso Especial n. 22.695-

SP, entre outros, no sentido de que o dispositivo supra transcrito como o texto 

do artigo 27 do Código de Processo Civil, devem ser entendidos em termos, 

sem interpretação literal, isto é, na vertente segundo a qual não se pode obrigar 

o Ofi cial de Justiça a adiantar as importâncias necessárias à prática dos atos de 

interesse da Fazenda.

Reportando-me aos sólidos fundamentos do acórdão, com respaldo 

inclusive em manifestação do Supremo Tribunal Federal, transcrevo a ementa 

do mencionado REsp n. 22.695-SP:

Processual Civil. Despesas de condução do Ofi cial de Justiça. Pagamento pela 
Fazenda Pública.

I - Os arts. 27 do CPC e 39 de Lei n. 6.830, de 22.09.1980, não obrigam o 
meirinho a financiar despesas para permitir a prática de atos processuais do 
interesse de entidades públicas, retirando da sua remuneração, que é paga pelo 
Estado, quantias com aquela fi nalidade. O caso não é de simples iniq idade, mas 
de falta de obrigação legal.

II - Dissídio com a Súmula n. 154 do extinto TFR confi gurado.

III - Recurso especial conhecido mas desprovido (Min. Pádua Ribeiro, em sessão 
de 24.06.1992).

Comungando desse entendimento que já se tornou pacífi co no seio da 

Egrégia Segunda Turma (REsp n. 22.619, n. 22.648 e n. 22.666, todos de 

São Paulo, julgados em 24.06.1992), rejeito os embargos de divergência agora 

opostos, data venia.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Peçanha Martins: - Senhor Presidente, o que acontece é 

que estamos enfrentando uma difi culdade. Não sei se é o Tribunal do Rio de 

Janeiro ou um outro desses Estados ricos da Federação que está se recusando a 

mandar processos, por não dispor de verba para fazê-lo.

Com relação à Justiça Federal e toda a minha prática na advocacia me 

conduz a dar esse depoimento, não há que se adiantar despesas de Ofi cial de 
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Justiça. Mas quando a atuação se faz junto à Justiça Comum - no interior da 
Bahia, por exemplo, toda ela é paga pelo ato praticado; o Ofi cial de Justiça 
recebe por ele. Ningu m pode exigir do ofi cial que proceda a uma diligência 
fi nanciando a União. Essa é a realidade. É com esse espírito que temos votado. 
Não se trata no mais das vezes, de pagamento de custas, de emolumentos, mas 
de custeio das despesas indispensáveis à prática do ato.

Continuo divergindo do Eminente Ministro-Relator, razão por que rejeito 

os embargos.

VOTO

O Sr. Ministro Demócrito Reinaldo: Senhor Presidente, acompanho o 
nobre Relator, porque esse tem sido um ponto de vista reiteradamente defendido 
por mim na egrégia Primeira Turma e não vi ainda nenhuma razão para mudá-
lo. Esse meu ponto de vista tem raiz na jurisprudência pacífi ca que se cristalizou, 
em Súmula, no Tribunal Federal de Recursos.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Milton Pereira: - Senhor Presidente, dentro da controvérsia 
posta, tenho ponto de vista para convencimento fi rmado, e as minhas razões têm 
sido externadas com frequência na Primeira Turma, onde fi co vencido, porque, 
na interpretação do art. 39, já há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, 
fazendo a distinção quando for a Fazenda autora ou ré. Essa distinção, todavia, 
poderá perder o seu sentido, uma vez que, anotado o art. 27, emerge que as 
despesas dos atos processuais efetuados a requerimento ao Ministério Público 
ou da Fazenda Pública serão pagas a fi nal. Pagar a fi nal não signifi ca eximir a 
obrigação de antecipar.

O art. 39, na interpretação de algumas decisões do Supremo Tribunal 
Federal, anotadas por Th eotônio Negrão, na página 821, ao comentar e trazer 
precedentes sobre a antiga Súmula n. 154 do Tribunal Federal de Recursos e 
a Súmula n. 4 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - de cuja discussão 
participei -, estabelece nas suas explicitações: (Lê)

Nem o art. 27 (...) Fazenda for vencida.
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Parece-me que é de uma lógica tão estridente e, neste particular, peço mil 

vênias ao Senhor Ministro-Relator para dele discordar, pois não vejo como fugir 

dessa conclusão.

Diante disso, acompanho o voto do Senhor Ministro Hélio Mosimann.

VOTO

O Sr. Ministro Adhemar Maciel: Sr. Presidente, esse art. 27 tem sido um 

entrave para o juiz. Há muitos anos, quando fui Juiz Federal, tratava-se de um 

problema sério, uma vez que não se achava perito por causa do depósito prévio.

Da fala do ilustre embargante, pincei uma expressão que me impressionou 

muito, ou seja, o problema da mobilidade de verba: não há mobilidade de verba.

Da fala do Ilustre Dr. Sollberger, pincei uma outra observação: a Fazenda 

aqui só pode ser parte.

Então, pedindo vênia ao ilustre ministro-relator, conheço dos embargos e 

dou-lhe provimento.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro José Dantas: Senhor Presidente, vindo de um Tribunal 

eminentemente fazendário, pois que ali a Fazenda Pública era parte necessária 

em todos os processos, percebi, desde logo, que o art. 27 do novo CPC pautou-

se por traduzir uma linha de antigüidade do direito positivo brasileiro, quanto às 

chamadas prerrogativas da Fazenda Pública.

Na verdade, ainda que respeitável o princípio da igualdade das partes 

no processo, impositivo pela moderna legisla ão processual, lembro que no 

Tribunal Federal de Recursos construímos algumas súmulas a respeito desse 

tratamento especial da Fazenda, precisamente para aliviá-la da tormentosa 

exigência do preparo de custas e despesas, adiantamento esse que se mostra 

inteiramente desafeito ao sistema orçamentário do Estado ou suas próprias 

autarquias equiparadas.

De modo que, Sr. Presidente, quando este artigo 27 consagra a regra 

tradicional a que me referi, não vejo como, no tocante ao adiantamento das 

custas propriamente ditas, distingui-las das despesas processuais, dentre as 
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quais a dos honorários periciais, da forma como elas se unifi cam a rigor do § 

2° do artigo 20 do CPC., quando estabelece que as despesas abrangem não 

só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagens e a 

remuneração do assistente técnico.

Com essas considerações, respeitando os fundamentos doutrinários 

magistralmente desenvolvidos pelo Sr. Ministro-Relator, no entanto, prefi ro 

me acostar à jurisprudência colacionada, provinda da Primeira e Segunda 

Turmas deste Tribunal, conforme os respectivos acórdãos aqui citados; pelo que, 

acompanho o Sr. Ministro Adhemar Maciel, recebendo os embargos.

VOTO

O Sr. Ministro Antônio Torreão Braz: - Sr. Presidente, a norma genérica a 

respeito da matéria é a do art. 19 do CPC, que diz:

Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes 
prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-
lhes o pagamento desde o início até a sentença fi nal; e bem ainda, na execução, 
até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.

Ele só abre exceção para a justiça gratuita. A Fazenda Pública está isenta 

apenas do pagamento de custas e de preparo de recursos. As demais despesas 

ela tem de adiantar, de vez que o art. 27 do mesmo estatuto não tem a extensão 

que se lhe quer emprestar. Se acolhermos entendimento contrário, estaremos 

diante de uma inconstitucionalidade, como, aliás, lembrou o relator invocando 

precedente do STF.

Acompanho o relator.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Bueno de Souza: Senhor Presidente, pedi vista destes autos 

para melhor exame da vexata quaestio.

A divergência lavra sobre a obrigatoriedade ou não da Fazenda Pública, 

sendo parte na ação, antecipar o pagamento das despesas processuais pertinentes 

aos honorários do perito judicial.

O eminente Relator, Ministro César Rocha, acompanhado dos eminentes 

Ministros Anselmo Santiago e Torreão Braz, malgrado conhecer do recurso, na 
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linha do entendimento abroquelado pelo acórdão recorrido, rejeita os embargos, 

adotando posição de ser necessário o depósito prévio dos honorários do expert, 

ainda mesmo quando for postulante a Fazenda Pública.

Os não menos eminentes Ministros José Dantas e Adhemar Maciel 

desta corrente destoam, razão pela qual conhecem dos embargos e lhes dão 

provimento para escusar a representação judicial do erário do preparo de custas 

e despesas, incluindo-se os honorários provisórios do perito.

Após refl etido exame das teses em confronto e bem assim, de cada qual 

dos eruditos votos que me antecederam, voltei minha atenção para a produção 

jurisprudencial do extinto e sempre lembrado Tribunal Federal de Recursos 

sobre a matéria.

Na Quarta Turma daquela Corte, onde tomava assento, sob a Presidência 

do inesquecível Ministro Armando Rollemberg, como relator do AI n. 41.256-SP, 

adotei entendimento no sentido de que o artigo 27 do CPC requer cuidadosa 

interpretação de modo a assegurar, por um lado, o normal desenvolvimento 

do processo (fato que corresponde, de resto, à garantia constitucional de 

acesso à jurisdição, o que bem demonstra o relevo do tema em seu perfil 

doutrinário); e também, de outro lado, a evitar a prática de atos ilegais e até 

mesmo inconstitucionais pelo Juiz, como se o citado art. 27 da Lei Processual o 

investisse de poderes para efetuar requisição de bens e de serviços de terceiros, 

ou seja, de pessoas em tudo e por tudo absolutamente estranhas e inteiramente 

alheias ao que se passa no processo e que, por conseguinte, não podem sofrer 

embaraços ilegais no desempenho de suas atividades lícitas.

O art. 27 do Cód. de Proc. Civil deve ser interpretado de modo a não 

extrapolar o universo do processo, uma vez que se destina, tão só e unicamente, 

a disciplinar a responsabilidade provisória por custas ou despesas: constitui, 

portanto, norma voltada apenas ao processo, às partes litigantes e aos auxiliares 

do Juiz; não a terceiros estranhos ao processo.

Releve-se-me a insistência quanto a esta distinção verdadeiramente 

fundamental, que permite visualizar os contornos do tema e, por conseguinte, 

evitar sua inadmissível repercussão em regiões a que ele não diz respeito. De 

fato, não convém se converta o processo em ocasião de atropelo prejudicial a 

estranhos que devem merecer, ao contrário, a segurança de seus direitos.

Com efeito, adverte Pontes de Miranda:
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As despesas judiciais estão subordinadas a princípio de direito processual 
somente no que concerne à condenação a suportá-las. (Comentários ao CPC, 2º 
ed., Forense, Rio, 1979, I/522).

Parece não haver dúvida razoável sobre o fato de que somente as partes 

possam ser condenadas a suportá-las, provisória ou defi nitivamente.

Ao discorrer sobre o assunto, Amaral Santos começa, precisamente, por 

delimitar-lhe a abrangência. Escreve:

As atividades que se desenvolvem no processo importam em despesas 
múltiplas e geralmente vultosas, dando lugar a velho problema, de ordem 
política, consistente em resolver sobre quem deva suportá-las, o Estado ou as 
partes. (Primeiras Linhas, 4ª ed., Saraiva, SP, II/259)

E adiante, reitera seu pensamento:

Parece, portanto, por motivos de conveniência, acertada a solução que ao 
problema se dá no direito brasileiro, aliás na consonância do sistema adotado 
pela generalidade das legislações, e que pode ser assim sintetizado: a) ao 
Estado cabem as despesas gerais com a administração da justiça; b) os litigantes 
respondem pelas despesas com os serviços que o Estado lhes presta, ou seja, 
pelas despesas inerentes aos processos de que são partes; c) aos litigantes 
necessitados, como tais considerados aqueles que não se acharem em condições 
de pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 
se assegura a gratuidade da justiça (Constituição Federal, art. 153, § 32), assunto 
este a constituir objeto do Capítulo seguinte. (Ib., II/261).

Veja-se, pois, que a primeira questão que se coloca para a Lei Processual é 

concernente a qual das partes deve arcar com certas despesas.

O autorizado mestre esclarece ainda a amplitude do conceito de despesas, 

para separá-lo do de custas: aquele, mais amplo; este, mais restrito.

Naquele (de despesas) inclui gastos cujo pagamento seja devido ao Estado, 

aos sujeitos do processo (principais ou secundários), a auxiliares do juízo e a 

“pessoas que colaboram no desenvolvimento dessa relação” (v. p. 261).

A seguir (e para fi car ainda com o ilustre processualista pátrio), importa 

não confundir a responsabilidade provisória de cada uma das partes por despesas 

do processo, com a responsabilidade defi nitiva (ainda das partes), porque cada 

uma se orienta por princípios diversos que a lei recebeu da doutrina.
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Na verdade, no que diz com a responsabilidade definitiva por custas 

o Código vigente manteve o princípio da sucumbência (que constava já na 

legislação anterior) como seu fundamento, ao dispor que o vencido deve arcar 

com as despesas necessárias a preservar, declarar ou restabelecer o direito da 

parte que demonstrou ter razão, desprezada qualquer consideração quanto ao 

elemento subjetivo da conduta daquele que, agindo contra o direito (objetivo e 

subjetivo), constrangeu outrem a demandar.

É a regra do art. 20 do CPC.

Se assim não fosse, aliás, o direito da parte que demonstra ter razão nunca 

seria completamente assegurado, senão apenas parte de seu direito (abatidas as 

custas e despesas do processo).

Por igual, o direito objetivo também não atuaria integralmente mas, 

mutilado (menos custas e despesas).

Amaral Santos, novamente, perfi lhando sugestão de Frederico Marques, ao 

classifi car os sujeitos de relação processual, escreve:

Em suma, acompanhado Frederico Marques, assim agrupamos os sujeitos do 
processo: a) sujeitos principais (juiz e partes); b) patronos das partes; c) Ministério 
Público; d) sujeitos secundários (auxiliares da justiça e terceiros desinteressados). 
(Primeiras Linhas, 6ª ed., Saraiva, 1978, I/266).

Nesta classifi cação, os peritos (tanto quanto as testemunhas) entram na 

classe dos sujeitos secundários desinteressados, estranhos ao aparelho orgânico 

do serviço.

Diverso, por conseguinte, é o caso em que o feito (desapropriação ou 

qualquer outro) solicite serviços de terceiros, juridicamente alheios à estrutura 

orgânica da Justiça como serviço público: quando isto ocorra, tem-se que 

o serviço público (no caso, serviço de Justiça) precisa solicitar (e, portanto, 

retribuir) a colaboração de profi ssionais liberais.

Se é certo que ninguém se escusa de cooperar com a jurisdição nos termos 

do art. 339 do Cód. de Processo Civil, não menos verdadeiro também é que 

a Constituição da República, ao estabelecer as linhas fundamentais da ordem 

econômica e dos direitos individuais, mantém o princípio da livre iniciativa e da 

liberdade profi ssional (art. 5º, XIII e 170, parágrafo único).

Bem por isso, a colenda Primeira Seção desta Corte, na forma de seus 

reiterados precedentes, fi rmou entendimento segundo qual a Fazenda Pública 
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e suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas processuais, 

inclusive as referentes a realização da perícia.

Eis porque, com expressa ressalva da isenção quanto a custas e, bem 

assim, no que concerne a remuneração de assistentes técnicos que mantenham 

relação de natureza estatutária ou empregatícia com a Fazenda Pública, meu 

voto acompanha o entendimento sufragado pela corrente capitaneada pelo 

eminente Ministro Relator, no sentido de rejeitar os presentes embargos de 

divergência.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro António de Pádua Ribeiro: - Sr. Presidente, tenho convicção 

formada sobre essa matéria. Tenho votado no mesmo sentido que ora acaba de 

ser sustentado, brilhantemente, pelo Eminente Ministro Romildo Bueno de 

Souza, na consonância do voto proferido pela não menos Eminente Ministro-

Relator.

Sobre o tema, a questão veio a baila, inclusive neste Tribunal, de forma 

análoga, no que toca às despesas de condução do ofi cial de justiça. O antigo 

Tribunal Federal de Recursos tinha uma súmula, segundo a qual, à vista do art. 27 

do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública não estava obrigada a adiantar 

as despesas de condução do ofi cial de justiça. Tentei, naquela Corte, várias vezes, 

a revogação dessa súmula, e, felizmente, aqui nesta Corte, a jurisprudência, a 

qual é do meu conhecimento, foi no sentido contrário ao referido verbete. O 

argumento para revogá-la, com base em acórdão do Supremo Tribunal Federal, 

é o de que não é possível se impor a terceiros obrigações que não decorram de 

lei. Como forçar um terceiro, ofi cial de justiça, a fi nanciar o processo das partes, 

ainda que uma dessas partes seja uma entidade de Direito Público? Isso é algo 

inconcebível, aberrante e absurdo.

Assim, fi rmou-se a nossa jurisprudência.

A questão, agora, é um pouco diferente, diz respeito às despesas de perícia. 

Um terceiro, particular, é nomeado perito e será obrigado a fazer a perícia sem 

que o órgão público adiante as despesas? Evidentemente que não. Não há lei 

alguma que lhe imponha essa obrigação. Nessa mesma linha tenho votado.

Acompanho o voto do Eminente Sr. Ministro-Relator.
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VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: - O tema em exame de há muito incomoda 
os julgadores. O Sr. Ministro Pádua Ribeiro mencionou o que a propósito se 
decidiu no Tribunal Federal de Recursos. Devo lembrar que, em relação às 
execuções fi scais, a lei específi ca contém dispositivo que difi cilmente ensejaria a 
solução a que aderiu o eminente Relator. No caso, entretanto, incide o Código de 
Processo Civil e, como observou o Ministro Bueno de Souza, cuida-se do trabalho 
que haverá de ser prestado por alguém que é estranho ao aparelho judicial. A 
situação é diversa dos que ocupam cargos integrantes de sua estrutura, em relação 
aos quais ainda se pode dizer que assumiram tais encargos quando tomaram posse.

Em caso como o dos autos cria-se um impasse. O perito pode carecer de 
adiantamento para despesas e não seria razoável que a parte que não requereu a 
perícia, que nela não tem interesse, haja de arcar com tais custos.

Entendo que a distinção feita pelo Ministro Bueno de Souza acomoda-se 
ao espírito da lei, considerada no ordenamento em que inserida.

VOTO

O Sr. Ministro José de Jesus Filho: Sr. Presidente. Desde quando Juiz 
de Primeiro Grau, lidando com os interesses da Fazenda Nacional, senti o 
problema; a grande difi culdade de recrutar peritos competentes para fazer as 
perícias e aguardar o recebimento dos seus honorários ao fi nal.

Quando cheguei ao Tribunal Federal de Recursos, de pronto, me fi liei à 
corrente capitaneada pelo Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, para revogar a 
Súmula n. 154 do Tribunal Federal de Recursos, que, evidentemente, criava um 
obstáculo no caso dos ofi ciais de justiça. Está dito no art. 139 do Código de 
Processo, que os peritos são auxiliares do juiz, dentre outros, o escrivão, o ofi cial 
de justiça, o depositário, o administrador e o intérprete. Como diz o Ministro 
Bueno de Souza, o ofi cial de justiça e os auxiliares têm que receber antecipado, 
pois fazem trabalhos externos.

Por essas considerações, também acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Hélio Mosimann: Sr. Presidente, acompanho o Eminente 
Relator, data venia, em face da posição assumida pela maioria desta Corte 
Especial sobre a matéria.
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RECURSO ESPECIAL N. 10.945-SP (91.0009320–3)

Relator: Ministro Fontes de Alencar

Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo

Recorrido: Amazilio Cunha de Oliveira

Advogados: Paulo César Silveira de Toledo e outros e Ivan Ferreira Valim

EMENTA

Honorários de perito. Fazenda Pública.

A Fazenda Pública, quando parte na causa, deve depositar 

previamente os honorários do perito judicial.

Recurso especial de que se não conheceu.

Unânime.

ACÓRDÃO

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

a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer 

do recurso, na forma do relatório e notas taquigráfi cas constantes dos autos, que 

fi cam fazendo parte integrante do presente julgado. Os Srs. Ministros Sálvio de 

Figueiredo, Barros Monteiro e Athos Carneiro votaram com o Relator. Ausente, 

por motivo justifi cado, o Sr. Ministro Bueno de Souza.

Brasília (DF), 22 de setembro de 1992 (data do julgamento).

Ministro Athos Carneiro, Presidente

Ministro Fontes de Alencar, Relator

DJ 07.12.1992

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Trata-se de recurso especial interposto 

com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra 

decisão que manteve o despacho que determinara à Fazenda do Estado 
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depositar previamente os honorários do perito judicial, na ação possessória em 

que é autora.

O acórdão proferido pela Eg. Quarta Câmara do Primeiro Tribunal de 

Alçada do Estado de São Paulo guarda os seguintes fundamentos:

A questão do adiantamento dos salários do perito, nas causas em que a 
Fazenda Pública é parte, não se resolve com a aplicação do enunciado no artigo 
27 do Código de Processo Civil. Este dispositivo constitui-se em simples preceito 
de previsão dos ônus da sucumbência, no sentido de que, dentre as verbas 
devidas pela parte vencida, se incluem as decorrentes de atos requeridos pela 
Fazenda Pública e pelo Ministério Público.

Assim, como já decidiu esta Câmara, no caso de adiantamento de despesas 
para perícia, requerida pela Fazenda Pública ou determinada pelo juiz quando 
esta é autora, prevalece a regra geral do artigo 19, parágrafo 2º, reforçada pelo 
disposto no artigo 33 do Código de Processo Civil.

Em suma, o artigo 27 do Código de Processo Civil não isenta a Fazenda Pública 
de adiantar despesas processuais atinentes às despesas da perícia, mas refere-se 
a verbas de sucumbência, que o vencido suporta a fi nal, quando se trata de atos 
praticados a requerimento dela ou do Ministério Público. Neste sentido, aliás, 
também decidiu a colenda Quinta Câmara deste Tribunal (Agravo de Instrumento 
n. 413.989-9 da comarca de São Paulo) e fi rmou-se a jurisprudência do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RJTJESP - Lex - números 110/307, 
104/307, 99/287, 87/273, 86/270). (fl s. 34-35).

Inconformada, alega a Fazenda Pública violação do artigo 27 do Código 
de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial (fl s. 37-43).

Pelo despacho de fl s. 64-65 foi o recurso admitido, subindo os autos a esta 
Corte.

VOTO

O Sr. Ministro Fontes de Alencar (Relator): A matéria objeto do recurso 
diz respeito a obrigatoriedade, ou não, da Fazenda Pública, sendo autora da 
ação, pagar antecipadamente as despesas processuais pertinentes aos honorários 
do perito judicial.

No tocante a alegação de ofensa ao art. 27, do Código de Processo Civil, 
em matéria similar, a Segunda Turma desta Corte, no REsp n. 5.209, da relatoria 
do Ministro Américo Luz, entendeu que vulnera o mencionado dispositivo a 
cobrança antecipada dos honorários do perito judicial, consoante se infere da 
seguinte ementa:
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Processual Civil. Fazenda Pública. Perícia. Depósito prévio. Art. 27 do CPC.

- Por força do aludido preceito legal, a Fazenda Pública fi ca desobrigada de 
depositar previamente a paga do perito, a ser feita pelo vencido, a fi nal.

- Recurso provido.

De igual modo, a Primeira Turma, ao julgar o REsp n. 4.841, relatado pelo 

Ministro Garcia Vieira, assim ementado o acórdão respectivo:

Processual. Honorário de perito. Depósito prévio.

O estabelecido no Código de Processo Civil, artigo 27 é que as despesas dos 
autos processuais efetivados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda 
Pública, serão pagas a fi nal pelo vencido, portanto, não está a Fazenda Pública, 
sujeita a adiantamento.

Na mesma diretriz são os seguintes julgados do antigo Tribunal Federal de 

Recursos: Ag n. 59.423, Rel. Ministro José Dantas, Ag n. 56.710, Rel. Ministro 

Edson Vidigal, Ag n. 56.593, Rel. Ministro William Patterson, Ag n. 53.901, 

Rel. Ministro Dias Trindade, Ag n. 42.466, Rel. Ministro Romildo Bueno e Ag 

n. 41.803, Rel. Ministro Carlos Velloso.

Nada obstante os precedentes referidos, outra a minha posição, pois 

entendo que o art. 27 do Código de Processo Civil não tem a abrangência que as 

decisões referidas lhe deram.

Merece atenção, a propósito, o RE n. 108.235-SP. No referido recurso 

extraordinário o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que de 

sua competência era apreciar a alegação de ofensa a lei federal, conquanto 

tenha agasalhado, sem ressalta de ser, ou não, a Fazenda Pública parte na 

causa, entendimento de que o privilégio do art. 27 do Código de Processo 

Civil “alcança o custo do transporte do ofi cial de justiça no cumprimento de 

diligência”, o eminente Ministro Francisco Rezek, seu relator, realçou a posição 

de Humberto Th eodoro Jr.,

que ressalva do benefício fazendário apenas “os gastos a serem feitos fora dos 
serviços públicos, (...) como os honorários de perito não-ofi cial, já que é inexigível 
de terceiros a prestação de serviços e a realização de despesas em benefício da 
Fazenda Pública, sem o imediato ressarcimento.” (Processo de Conhecimento, Rio, 
Forense, 1984, p. 84) - (in RTJ, vol. 120, p. 1.281-1.282).

Já no RE n. 108.183-SP, da relatoria do eminente Ministro Moreira Alves, 

a Corte Suprema, em caso que se prendia a despesa para diligência de remoção 
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de bem móvel, entendeu não desarrazoada a interpretação dos arts. 27 do 

Código de Processo Civil e 39 da Lei n. 6.830/1980

que considera que as despesas em causa são extraordinárias, e, portanto, não 
se enquadram nas a que aludem os dispositivos legais acima referidos (RTJ 123, 
p. 651).

Douta feita, mais recentemente, quando do julgamento do RE n. 108.845-

SP, o Ministro Moreira Alves, relator, deixou consignado no seu voto:

O fato é que tenho para mim que tanto o artigo 27 do CPC como o artigo 
39 da Lei n. 6.830/1980 não abrangem as despesas de condução dos Ofi ciais 
de Justiça. O conceito de “custas e emolumentos” de que fala o artigo 39 da 
Lei e o termo “despesas dos atos processuais” do estatuto processual não têm 
o alcance pretendido pela Exeqüente, pois se referem tão-somente aos atos 
de responsabilidade da Serventia, não a atos exteriores do processo. Enxergar 
além nesses preceitos é conceder à Fazenda Pública privilégio que, em última 
análise, viola o princípio constitucional de isonomia, previsto no § 1º do artigo 
153 da Constituição Federal; ou seja, se as leis federais acima citadas quiserem 
efetivamente conceder tais privilégios a uma parte do processo, são elas 
inconstitucionais na parte em que os estabelecerem, (...)

Do voto, no caso mencionado, do eminente Ministro Moreira Alves e o 

seguinte arremate:

Observo fi nalmente - (...) que o artigo 39 da Lei n. 6.830/1980, que, de certa 
forma, veio explicitar o sentido do artigo 27 do CPC, não conduz necessariamente 
à exegese de que a Fazenda não está sujeita ao adiantamento de despesas 
como as de condução do Ofi cial de Justiça, de remoção de bens penhorados, de 
pagamento a perito, pois ele, depois de preceituar que a Fazenda Pública não 
está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, acentua que a prática dos 
atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito, 
expressão última - prévio depósito - que muitos têm entendido que só existiria 
para tais despesas, o que não é exato, sabido como é que, por vezes, a legislação 
processual exige prévio depósito para recorrer ou para propor ação rescisória. 
(RTJ 127, p. 228-234).

A doutrina tem dado atenção ao tema. Com efeito, assinala o Ministro 

Sálvio de Figueiredo em seu “Código de Processo Civil Anotado”, fazendo 

remissão a Pontes de Miranda:

A regra do art. 27 se aplica as causas nas quais as pessoas jurídicas de direito 
público não são partes. (p. 26, 4ª ed., Saraiva, 1992).
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De sua vez, o mestre Hélio Tornashi observara logo em 1974:

O art. 27 demonstra insofi smovelmente que os atos efetuados a requerimento 
da Fazenda Pública podem acarretar despesas. Ainda que a lei a isentasse de 
custas, outros gastos poderão ser inevitáveis sem que possam ser fi nanciados 
para pagamento ao fi nal. Se assim é, cumprira dizer quem adianta essas despesas. 
Parece ter havido cochilo quandoque bonus (...) (“Comentários ao Código de 
Processo Civil”, vol. I, p. 160, Ed. Rev. dos Tribunais).

De seu turno, Celso Agrícola Barbi escolia o aludido art. 27 do Código de 

Processo Civil assim:

A Fazenda Pública pode atuar em Juízo, como autora ou ré, em defesa de seus 
direitos. (...).

Mas se sua intervenção não tem esse caráter, mas sim o de mera atividade 
fi scalizadora, como v.g., para verifi car o pagamento de tributos ou contribuições 
que lhe sejam devidas, aí terá aplicação a regra do art. 27. (“Comentários ao 
Código de Processo Civil”, p. 215, Anexo I, vol. I, 1ª ed., Forense, 1975).

Ante o exposto, nem sequer lobrigo, no caso, ofensa ao art. 27 do Código 

de Processo Civil.

Quanto ao dissenso jurisprudencial alegado, não no encontro demonstrado, 

pois um dos arestos trazidos à colação o foi por via de ementa, e o outro versa 

sobre dispositivo do Estatuto Processual Civil de 1939.

Destarte, não conheço do recurso.

RECURSO ESPECIAL N. 13.934-SP (91.173762)

Relator: Ministro Nilson Naves

Recorrente: Municipalidade de São Paulo

Recorridos: Álvaro Augusto e outros

Advogados: Maria Regina Ferro Queiroz Penteado e outro e Fuad 

                    Abbud Junior
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EMENTA

Despesa processual em ação de usucapião. Honorários de perito, 

a cargo da Fazenda Pública. 1. Antecipação da despesa. Hipótese em 

que, tendo sido, após suscitado o incidente, depositados os honorários 

(ao que parece, pela parte contrária, mas o tema relativo à autoria 

é irrelevante), a questão da antecipação tornou-se acadêmica, não 

ensejando pronunciamento a seu respeito. 2. Opinião do Relator sobre 

o assunto em discussão. 3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 3ª 

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso especial. 

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Eduardo Ribeiro, Dias Trindade, 

Waldemar Zveiter e Cláudio Santos.

Brasília (DF), 09 de junho de 1992 (data do julgamento).

Ministro Nilson Naves, Presidente e Relator

DJ 31.08.1992

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: - Em ação de usucapião, foi a Municipalidade 

de São Paulo, requerente da perícia, compelida a depositar certa importância, 

para garantia dos salários do perito. Inconformada com o ato judicial, agravou 

mas o agravo foi improvido, verbis:

Os salários do perito, foram depositados, mas isto não signifi ca prejuízo ao 
agravo como pretende o Dr. Procurador da Justiça.

É que necessário se faz que se estabeleça em defi nitivo julgamento à espécie, 
para fi rmar posição em face do problema.

É certo que o art. 20, § 2º do CPC, estipula que ao vencido incumbe o 
pagamento de honorários de advogado do vencedor e que pague as despesas 
já antecipadas pelo vencedor ou outras a serem pagas pelo mesmo vencido ou 
já pagas.
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Ocorre, todavia, que o art. 19 do CPC determina que cada parte deverá 
antecipar o pagamento das despesas dos atos que requerer, incluindo-se, assim, 
as despesas com perícia, o que não impede o reembolso, caso vença a demanda.

Isto precisamente quer dizer que a Municipalidade, caso vença a demanda, 
não virá a sofrer qualquer prejuízo, não se podendo cogitar que o autor pague as 
despesas por antecipação, de vez que inaplicável à espécie o disposto no art. 19, 
§ 2º do CPC.

Isto posto, nega-se provimento ao agravo.

Daí o recurso especial, em torno do art. 27 do Cód. de Pr. Civil, inadmitido 

na origem, que subiu mercê do provimento ao agravo.

O Dr. Nelson Parucker, Subprocurador-Geral da República, emitiu parecer 

pelo provimento do recurso, nestes termos:

5. De fato, tem razão, permissa venia, a Recorrente, no particular. Com efeito, 
embora os dispositivos legais invocados na inconformidade última não tenham 
sido expressamente ventilados no ven. aresto atacado e não se haja interposto os 
cabíveis embargos declaratórios para sanar a omissão, é certo que a controvérsia 
foi inequivocamente objeto de apreciação pelo Eg. Tribunal Revisor, de sorte a 
não serem aplicáveis, no caso, concessa venia, os Enunciados das Súmulas n. 282 e 
n. 356, do Pretório Excelso, a obstarem o exame da insurgência derradeira.

6. A seu turno, também é verdadeiro que os reportados honorários provisórios 
do perito já foram depositados (fl . 21), supostamente pela parte contrária, o que 
poderia propiciar a prejudicialidade do recurso em questão. Contudo, não é bem 
assim. Deveras, cumpre solucionar a divergência, ante os nítidos termos dos arts. 
27 e 33, da lei de ritos, que proporcionam à Fazenda Pública o pagamento de tal 
verba somente a fi nal, se vencida, salientando-se que, em casas que tais, havendo 
ambas as partes postulado dita prova, o adiantamento compete aos Autores.

7. De outro lado, os preceitos legais utilizados pelo ven. julgado que se 
guerreia, data venia, são os inteiramente impróprios para a situação em foco.

8. Nestas condições, com a devida vênia, merece prosperar o recurso especial 
de que se trata.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): - De início, tenho duas razões para 

não conhecer do recurso. Penso que a questão tornou-se acadêmica, a partir do 

momento em que ocorreu o depósito. Lembro que a ré insurgiu-se contra o ato 
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judicial que determinara que ela depositasse certa importância, para garantia dos 

salários do perito, daí a origem deste agravo de instrumento, em grau de especial. 

Ao contrário da compreensão do Sr. Subprocurador-Geral da República (por 

igual, confi ra-se o acórdão), a questão perdeu o seu interesse (a parte não teria 

mais interesse por ela), vez que uma das partes efetuou o depósito e a ação, 

conseqüentemente, seguiu o seu curso. Posto isto, a outra razão tem a ver com a 

falta do prequestionamento. É que, a meu sentir, o assunto foi versado ao redor 

dos arts. 19 e 20 do Cód. de Pr. Civil, bem como dos seus parágrafos. O acórdão 

não dedicou nem uma palavra ao disposto no art. 27 do mesmo Código, tema 

do recurso, e a recorrente não entrou com os embargos de declaração. Vem assim 

a pêlo o princípio das Súmulas n. 282 e n. 356.

2. Superado que seja o obstáculo que acabei de apresentar, conheceria do 

recurso pela alínea c, embora a recorrente o tenha interposto com referência 

apenas à alínea a (“com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a da 

Constituição Federal (...)”). É que, apesar da falta de referência à alínea c, foi, 

neste caso, apresentado dissídio quanto à interpretação do aludido art. 27, e 

tenho, em casos assim, a saber, quando deduzido o fundamento que ensejaria o 

recurso pela divergência, examinado a alegação. Seria o princípio da iura novit 

curia, que, no pormenor, tenho por aplicável ao apelo extremo.

3. Conhecendo do recurso, valho-me dessa nota de Th eotonio Negrão:

Art. 27: 2. Dos arts. 27 e 19, § 2º, combinados, resulta:

- que o autor (mesmo que seja a Fazenda Pública: RJTJESP 110/307) é obrigado 
a adiantar as despesas de atos determinados de ofício pelo juiz ou a requerimento 
do MP;

- que a Fazenda Pública, sendo autora, é obrigada a adiantar as despesas 
judiciais dos atos que requerer (contra: RT 632/105, maioria); sendo ré, o autor 
terá de adiantar as despesas dos atos por ela requeridos.

A questão não é pacífi ca. (in Código de Processo Civil (...), 21ª edição, p. 74).

Pois bem, o meu entendimento é o de que, cabe à Fazenda Pública, na 

condição de autora ou ré, antecipar pagamentos como qualquer autor ou réu, 

qual a previsão do art. 19. O privilégio do pagamento a fi nal, se vencida, tal 

a previsão do art. 27, dá-se quando a Fazenda atua no exercício de atividade 

fi scalizadora, “como, v.g.,”, afi rma Celso Agrícola Barbi (Comentários (...), p. 

214), “para verifi car o pagamento de tributos ou contribuições que lhe sejam 

devidas”. Em relação a privilégios, e de privilégio cuida o art. 27 (mormente 
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quanto à Fazenda), requer-se exegese estrita, parecendo-me melhor, inclusive 

para meu conforto pessoal, a interpretação segundo a qual aplica-se a norma em 

comento quando houver atividade fi scalizadora.

4. Ante o exposto, não conheço do recurso especial, conhecido que seja pela 

alínea c, nego-lhe provimento.

VOTO COMPLEMENTAR

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): - Opinando a Turma pelo não 

conhecimento do recurso, deixo a segunda parte do voto registrada como 

opinião pessoal. Repito, não conheço do recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 14.333-SP (91.0018219-2)

Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros

Recorrente: Município de São Paulo

Recorrido: Amaro Celestino da Silva

Advogados: Maria Fernanda F. P. Fortunato e Sérgio Francisco

                      Coimbra Magalhães

EMENTA

Processual. Honorários do perito. Estado. Depósito prévio. Art. 

27 do CPC.

O Estado é obrigado a adiantar honorários de perito, nos 

processos em que é autor, ou onde tenha requerido prova pericial.

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

Rocha, Garcia Vieira e Demócrito Reinaldo.

Brasília (DF), 21 de setembro de 1994 (data do julgamento).

Ministro Demócrito Reinaldo, Presidente

Ministro Humberto Gomes de Barros, Relator

DJ 19.12.1994

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros: Reporto-me a ementa do 

acórdão recorrido, in verbis:

Perito. Salários provisórios. Ação proposta pela Fazenda Pública, que ademais 
requereu a prova. Depósito prévio. Necessidade. Ônus da Fazenda. Interpretação 
dos arts. 19 e 27 do CPC.

Em todos os processos, salvo o de execução fi scal, os salários provisórios do 
perito, enquanto modalidade de despesas de atos processuais, devem sempre 
ser, nos termos do art. 19, caput e § 2º, do CPC, antecipados pela Fazenda Pública, 
quando, sendo parte, haja requerido a prova, ou, sendo autora, a prova tenha 
sido ordenada de ofício pelo juiz. Não se aplica o art. 27, que regula apenas a 
responsabilidade final pelas despesas de atos praticados a requerimento da 
fazenda, quando esta intervenha noutra condição que não a de parte no processo 
(fl . 22).

Acrescento que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo negou 

provimento ao agravo.

O Estado de São Paulo interpôs recurso especial, com fundamento na 

alínea a do permissivo constitucional. Afi rma que o acórdão desobedeceu ao 

preceito contido no artigo 27 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros (Relator): - A questão é 

conhecida e se encontra pacifi cada nesta Corte. Veja o que se decidiu no REsp 

n. 10.945-5-SP, da relatoria do E. Sr. Ministro Fontes de Alencar:
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Nada obstante os precedentes referidos, outra a minha posição, pois entendo 
que o art. 27 do Código de Processo Civil não tem a abrangência que as decisões 
referidas lhe deram.

Merece atenção, a propósito, o RE n. 108.235-SP. No referido recurso 
extraordinário o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que de sua 
competência era apreciar a alegação de ofensa a lei federal, conquanto tenha 
agasalhado, sem ressalva de ser, ou não, a Fazenda Pública parte na causa, 
entendimento de que o privilégio do art. 27 do Código de Processo Civil “alcança 
o custo do transporte do oficial de justiça no cumprimento de diligência”, o 
eminente Ministro Francisco Rezek, seu relator, realçou a posição de Humberto 
Theodoro Jr.,

que ressalva do benefício fazendário apenas os gastos a serem feitos fora 
dos serviços públicos (...) como os honorários de perito não-ofi cial, já que é 
inexigível de terceiros a prestação de serviços e a realização de despesas 
em benefício da Fazenda Pública, sem o imediato ressarcimento (Processo 
de Conhecimento, Rio, Forense, 1984, p. 84) (in RTJ, vol. 120, p. 1.281-1.282).

Já no RE n. 108.183-SP, da relatoria do eminente Ministro Moreira Alves, a Corte 
Suprema, em caso que se prendia a despesa para diligência de remoção de bem 
móvel, entendeu não desarrazoada a interpretação dos arts. 27 do Código de 
Processo Civil e 39 da Lei n. 6.830/1980,

que considera que as despesas em causa são extraordinárias, e, portanto, 
não se enquadram nas a que aludem os dispositivos legais acima referidos 
(RTJ 123, p. 651).

Douta feita, mais recentemente, quando do julgamento do RE n. 108.845-SP, o 
Ministro Moreira Alves, relator, deixou consignado no seu voto:

O fato é que tenho para mim que tanto o artigo 27 do CPC como o artigo 
39 da Lei n. 6.830/1980 não abrangem as despesas de condução dos Ofi ciais 
de Justiça. O conceito de “custas e emolumentos” de que fala o artigo 39 da 
Lei e o termo “despesas dos atos processuais” do estatuto processual não 
têm o alcance pretendido pela exeqüente, pois se referem tão-somente aos 
atos de responsabilidade da Serventia, não a atos exteriores do processo. 
Enxergar além nesses preceitos é conceder à Fazenda Pública privilégio que, 
em última análise, viola o princípio constitucional de isonomia, previsto no 
§ 1º do artigo 153 da Constituição Federal; ou seja, se as leis federais acima 
citadas quiserem efetivamente conceder tais privilégios a uma parte do 
processo, são elas inconstitucionais na parte em que os estabelecerem, (...)

Do voto, no caso mencionado, do eminente Ministro Moreira Alves é o seguinte 
arremate:
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Observo finalmente - (...) que o artigo 39 da Lei n. 6.830, que, de 
certa forma, veio explicitar o sentido do artigo 27 do CPC, não conduz 
necessariamente à exegese de que a Fazenda não está sujeita ao 
adiantamento de despesas como as de condução do Ofi cial de Justiça, de 
remoção de bens penhorados, de pagamento a perito, pois ele, depois de 
preceituar que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas 
e emolumentos, acentua que a prática dos atos judiciais de seu interesse 
independerá de preparo ou de prévio depósito, expressão última - prévio 
depósito - que muitos têm entendido que só existiria para tais despesas, 
o que não é exato, sabido como é que, por vezes, a legislação processual 
exige prévio depósito para recorrer ou para propor ação rescisória. (RTJ 127, 
p. 228-234).

A doutrina tem dado atenção ao tema. Com efeito assinala o Ministro Sálvio de 
Figueiredo em seu “Código de Processo Civil Anotado”, fazendo remissão a Pontes 
de Miranda:

A regra do art. 27 se aplica às causas nas quais as pessoas jurídicas de 
direito público não são partes. (p. 26, 4ª ed., Saraiva, 1992).

De sua vez, o mestre Hélio Tornaghi observara logo em 1974:

O art. 27 demonstra insofismavelmente que os atos efetuados a 
requerimento da Fazenda pública podem acarretar despesas. Ainda que 
a lei a isentasse de custas, outros gastos poderão ser inevitáveis sem que 
possam ser fi nanciados para pagamento ao fi nal. Se assim é, cumprira dizer 
quem adianta essas despesas. Parece ter havido cochilo quandoque bonus 
(...) (“Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. I, p. 160, Ed. Rev. dos 
Tribunais).

De seu turno, Celso Agrícola Barbi escolia o aludido art. 27 do Código de 
Processo Civil assim:

A Fazenda Pública pode atuar em Juízo como autora ou ré, em defesa de 
seus direitos. (...).

Mas se sua intervenção não tem esse caráter, mas sim o de mera 
atividade fi scalizadora, com v.g., para verifi car o pagamento de tributos ou 
contribuições que lhe sejam devidas, aí terá aplicação a regra do art. 27. 
(“Comentários ao Código de Processo Civil”, p. 215, Anexo I, 1ª ed. Forense, 
1975).

Ante o exposto, nem sequer lobrigo, no caso, ofensa ao art. 27 do Código de 
Processo Civil.

Acompanhando este entendimento, nego provimento ao recurso.
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RECURSO ESPECIAL N. 18.172-SP (92.0002612-5)

Relator: Ministro Eduardo Ribeiro

Recorrente: Aníbal Mesquita da Silva

Recorrido: João Antônio Zuff o

Advogados: Th eo Escobar e outros

 Sílvio Resende Duarte e outros

EMENTA

Honorários de perito.

Sua fixação, dependente como é da valoração do trabalho 
efetuado, não enseja revisão pela via do especial.

O respectivo montante deve, em princípio, fi xar-se desde logo, 
em atenção à regra de que o pagamento das despesas haverá de ser 
adiantado pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso especial pela alínea 
c, mas lhe negar provimento. Votaram com o relator os Srs. Ministros Dias 
Trindade. Waldemar Zveiter, Cláudio Santos, Nilson Naves.

Brasília (DF), 14 de abril de 1992 (data do julgamento).

Ministro Nilson Naves, Presidente

Ministro Eduardo Ribeiro, Relator

DJ 11.05.1992

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: - Nos autos da ação de nunciação 
de obra nova ajuizada por Aníbal Mesquita da Silva contra João Antônio 
Zuff o, arbitrada a verba destinada a remuneração do perito, o autor agravou 
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de instrumento. Alegou que excessiva e imprópria a época determinada para 
seu pagamento.

Mantida a decisão e rejeitado o pedido de declaração, foi manifestado 
recurso especial.

Com base no artigo 105, III, c, da Constituição Federal, o autor relacionou 
julgados que afi rmou divergentes no que diz com a oportunidade do pagamento 
ao perito.

Reconhecida a divergência, o recurso foi admitido e processado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro (Relator): - Impugna o agravante o valor 
dos honorários fi xados para remunerar o trabalho do perito, assim como a 
oportunidade em que isso se fez. Considera que própio o momento da sentença.

No que diz com o montante da verba, não se demonstrou tivesse havido 
violação da lei. Trata-se de avaliar o trabalho realizado, o que não se compadece 
com a via do especial. A propósito de honorários de advogado, aliás, o Supremo 
Tribunal Federal consubstanciou, na Súmula n. 389, o entendimento de que sua 
fi xação escapava ao âmbito do extraordinário.

Relativamente a quando se deva proceder ao arbitramento, também não 
assiste razão ao recorrente. Como salientado pelo recorrido, devem as partes 
antecipar o pagamento das despesas processuais. É o que determina o artigo 19 
do CPC. Nem se justifi cariam maiores delongas no saldar tais despesas.

Encontrando-se os autos no Tribunal, trouxe o agravante a alegação de que 
o perito não se encontrava habilitado. A circunstância há de ser examinada em 
primeiro grau, podendo o juiz, em face do fato novo, reexaminar sua decisão. Não 
se pode adiantar pronunciamento sobre o tema, sem ofensa ao contraditório.

Conheço, em vista do dissídio, mas nego provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 29.090-PE (92.0028585-6)

Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo

Recorrentes: União Federal

Recorridos: Terceiros incertos e não sabidos
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EMENTA

Processo Civil. Despesas necessárias à realização de perícia 

requerida pela União, como parte autora. Inaplicabilidade do art. 27, 

CPC. Recurso desacolhido.

À União, quando parte, cumpre promover o recolhimento 

antecipado de verba sufi ciente a prover os meios materiais necessários 

à realização de perícia por ela requerida, sob risco de, assim não 

procedendo, deixar de desincumbir-se do ônus probatório que lhe 

caiba.

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, não conhecer do recurso. 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, Relator e Presidente

DJ 11.09.1995

EXPOSIÇÃO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo: Requerida pela União, em sede de 

ação de discriminação e demarcação de terras por ela proposta, a realização de 

prova pericial, o Juiz, atendendo a solicitação do expert nomeado, determinou à 

autora efetuasse o adiantamento de 5.564,72 BTNs para fazer face às despesas 

com o levantamento topográfi co da área.

Interposto agravo, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou-lhe 

provimento, lançando acórdão assim ementado:

Processual Civil. Despesas processuais. Antecipação. Prova pericial requerida 
pela União.
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1. De modo a evitar-se que se onere indevidamente o perito do juízo com 
encargos que não lhe cabem, há de conjugarem-se os comandos do art. 27 e 
19 do CPC, cabendo assim à União, antecipar as despesas encontradas como 
necessárias pelo perito judicial para levar a efeito a perícia.

2. Agravo improvido.

Do voto condutor, da lavra do Juiz Petrúcio Ferreira, colhe-se, a título de 

fundamentação:

Entendo que, em se tratando de despesas de atos processuais efetuado a 
requerimento do MP ou da Fazenda Pública a regra, in genere, é a do art. 27 do CPC, 
importando, no entanto, em se considerando situações fáticas especiais, fazer-se 
uma correlação entre o disposto no referido artigo com a disposição expressa 
no art. 19 da Lei Processual Civil que, excluindo as disposições concernentes 
à Justiça gratuita, estabelece caber às partes prover as despesas dos atos que 
realizem ou requerem no processo antecipando-lhes o pagamento desde o início 
até a sentença fi nal, bem como, se se cuida de execução até a plena satisfação do 
direito declarado pela sentença.

A ratio essendi de tal dispositivo está na impossibilidade de exigir-se a 
efetivação de atos processuais que exijam despesas sem que, sem a devida 
alocação da verba necessária, se criem condições do seu próprio exercício ou, 
como ocorre no presente feito, se onere àquele que tem um munus judicial - 
perito do juízo - a exercer tal munus dispendendo antecipadamente valores 
destinados a cobrir despesas.

Inconformada, a União manifestou recurso especial, alegando afronta aos 

arts. 27, CPC e 9°, I, CC 2°, IV, da Lei n. 6.032/1974. Sustenta:

a) que não está obrigada a antecipar despesas processuais;

b) que, ao entender em sentido contrário, o Colegiado regional, a par de 

impor a ela, recorrente, encargo a que não está sujeita, desconsiderou o princípio 

da previsão orçamentária para realização de gastos.

Sem contra-razões, foi o apelo admitido na origem, tendo a douta 

Subprocuradoria-Geral da República opinado pelo não conhecimento, em 

parecer assim sumariado:

Demarcação e discriminação judicial de terras da União. Prestação jurisdicional 
requerida pela União, desacompanhado do mínimo de provisão administrativa 
para se desincumbir do ônus probatório. REsp que não se conhece.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo (Relator): Em sede doutrinária, 
escudado em Pontes de Miranda, já tive ensejo de sustentar que “a regra do art. 
27 se aplica às causas nas quais as pessoas jurídicas de direito público não são 
partes” (“Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 5ª ed., art. 27, p. 26).

Esta Quarta Turma, por sua vez, quando do julgamento do REsp n. 
10.945-0-SP, relatado pelo Sr. Ministro Fontes de Alencar, decidiu:

Honorários de perito. Fazenda Pública. A Fazenda Pública, quando parte na 
causa, deve depositar previamente os honorários do perito judicial.

Recurso especial de que se não conheceu.

Unânime (DJ de 07.12.1992).

Nesse mesmo sentido os REsps n. 14.914-PR, relator o Sr. Ministro Pádua 

Ribeiro, e n. 37.298-4-SP, relator o Sr. Ministro Demócrito Reinaldo, assim 

respectivamente sumariados:

Processual Civil. Honorários de perito. Depósito prévio pela Fazenda Pública. 
CPC, art. 27. Interpretação.

I - O art. 27 do CPC não tem aplicação, em se tratando de depósito prévio de 
honorários, para fi ns de perícia a ser realizada por profi ssional estranho ao quadro 
da Justiça.

II - Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 14.914-PR, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 06.12.1993).

Processual Civil. Honorários de perito avaliador estranho ao quadro da Justiça. 
Depósito prévio pela Fazenda Pública. Artigo 27 do CPC. Inaplicabilidade à 
espécie.

Consoante jurisprudência predominante nesta egrégia Corte, a Fazenda 
Pública está sujeita ao depósito prévio de honorários de perito avaliador, para 
fi ns de perícia a ser realizada por profi ssional estranho ao quadro da Justiça. 
Precedente.

Recurso desprovido, sem discrepância.

(REsp n. 37.298-4-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 11.04.1994).

No caso vertente, com mais razão não tem incidência a norma do art. 

27, CPC, na medida em que, consoante assinalado na decisão agravada, a 

antecipação foi requerida pelo perito não para fazer face a seus honorários, mas 

sim para prover os meios materiais “indispensáveis a elaboração da perícia”.
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Não se mostra admissível entender que tais gastos tenha o perito que 

realizá-los com recursos próprios para a fi nal ver-se reembolsado pelo vencido. 

O lógico é que se aplique, em relação a essas despesas, o disposto no art. 19, 

CPC, fi cando a União, quando autora, obrigada a antecipar-lhes o pagamento, 

isso, é claro, se a providência ou ato que demande custeio tiver sido por ela, 

União, requerido. Esse, aliás, o entendimento que tem sido adotado por esta 

Corte no que respeita às despesas de condução do ofi cial de justiça, sendo 

exemplifi cativos a propósito os REsps n. 41.186-6-SP, relator o Sr. Ministro 

Hélio Mosimann, e n. 40.368-5-SP, relator o Sr. Ministro Pádua Ribeiro, este 

último assim ementado:

Processual Civil. Despesas de condução do ofi cial de justiça. Pagamento pela 
Fazenda Pública.

I - Os arts. 27 do CPC, e 39 da Lei n. 6.830, de 22.09.1980, não obrigam o 
meirinho a financiar despesas para permitir a prática de atos processuais do 
interesse de entidades públicas, retirando da sua remuneração, que é paga pelo 
Estado, de quantias com aquela fi nalidade. O caso não é de simples iniquidade, 
mas de falta de obrigação legal.

II - Dissídio com a Súmula n. 154 do extinto TFR confi gurado.

III - Recurso especial conhecido, mas desprovido.

(REsp n. 40.368-5-SP, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ de 11.04.1994).

A questão da alegada falta de previsão orçamentária para realização de 

tais dispêndios não interessa à solução da controvérsia, revelando-se apropriada 

suscitá-la perante as esferas administrativa e legislativa incumbidas da 

elaboração do orçamento. O certo é que, se por imprevidência, deixar a União de 

proporcionar os meios necessários à realização da diligência requerida, suportará 

os efeitos processuais daí decorrentes, conforme, com a habitual percuciência, 

assinalado pelo Dr. Roberto Casali ao ofi ciar nestes autos:

Ao que se verifi ca, a dispensa de antecipação de despesas dos atos processuais, 
prevista no art. 27 do CPC, não é uma proposição apodítica de imunidade para 
qualquer tipo de despesa processual.

No caso, o embaraço procedimental não decorre de ato imputável ao perito 
e a resistência da recorrente revela a necessidade da entidade pública prover-se 
de recursos, que possibilitem a prestação jurisdicional, para prevenir o risco de 
não se desincumbir do ônus probatório, como neste caso de impossibilidade de 
desempenho regular do munus pericial.
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Assim, inexistindo questão de direito federal, mas imprevidência dos serviços 
de administração do patrimônio da União, parece-nos que o recurso não deve ser 
conhecido.

Em face do exposto, não conheço do recurso.

RECURSO ESPECIAL N. 30.245-SP (92.31811-8)

Relator: Ministro Ari Pargendler

Recorrente: Município de São Paulo

Advogados: José Rubens Barbosa Júnior e outros

Recorridos: Mário Rezende - espólio e outros

Advogados: Jayme Vita Roso e outros

EMENTA

Processo Civil. Honorários periciais. Antecipação do respectivo 

montante pela Fazenda Pública. Se o juiz determina a realização de 

perícia, em ação por ela promovida, a Fazenda Pública está obrigada 

a antecipar o depósito dos honorários periciais. Recurso especial não 

conhecido.

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, não conhecer do recurso, nos termos 

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

Peçanha Martins e Adhemar Maciel. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro 

Hélio Mosimann.

Brasília (DF), 23 de setembro de 1997 (data do julgamento).

Ministro Peçanha Martins, Presidente
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Ministro Ari Pargendler, Relator

DJ 13.10.1997

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ari Pargendler: - O Município de São Paulo propôs ação 

cautelar, seguida de ação ordinária, contra Mário Rezende e sua mulher, Carolina 

Rezende, bem assim contra MarioBraz Empreendimentos e Construções Ltda., 

visando a, na primeira, evitar a expansão de loteamento clandestino “em área 

situada no Bairro do Grajaú, denominado ‘Parque Recanto Cocaia’” (fl . 03, 

autos em apenso), e, na segunda, a respectiva regularização (fl s. 08-09).

O MM. Juiz de Direito Dr. Yoshiaki Ichiahara julgou procedentes ambas 

ações (fl . 98), sentença mantida, por maioria de votos, pela Egrégia Décima 

Nona Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator o 

eminente Desembargador Mohamed Amaro (fl s. 207-214).

Seguiram-se embargos de declaração (fl s. 225-228), rejeitados (fl s. 231-

232), bem assim embargos infringentes (fl s. 236-254), acolhidos pela Egrégia 

Décima Nona Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

Relator o eminente Desembargador Vallim Bellocchi (fl s. 294-297 e 314-317).

Lê-se no julgado:

Recorreu a autora ao Poder Judiciário colimando obrigar os réus ao 
cumprimento de posturas edilícias, no exercício de ato de polícia, para a execução 
de legislação sobre o parcelamento do solo urbano. Uma vez que a coerção 
administrativa, em princípio, mostrou-se inefi caz, não deveria agir de maneira 
diferente, e mais, não veda o ordenamento jurídico o tipo de demanda eleito 
pela embargada-autora, na relação município-munícipe. Correto, nesse passo, o 
v. acórdão embargado. No mais, e permissa venia, o mérito não tem condições 
de ser julgado sem a prova pericial. Há necessidade, mesmo legal, da coleta de 
elementos que possam, de uma sorte ou de outra, enriquecer o julgamento, 
ou, no mínimo, evitar que se proclame deformado. A propósito, o artigo 420 do 
Código de Processo Civil e, diante das circunstâncias do feito, o artigo 5° da Lei de 
Introdução ao Código Civil, até para ser expungida eventual ameaça ao direito de 
defesa, porque é prova que não repugna a espécie. Recorde-se, por exemplo que 
há séria alegação de que loteamento vizinho, em condições similares, nada sofreu 
até então. As razões são expostas dessa forma, à vista do cuidado de não haver 
resvalo ao mérito (fl s. 295-296). (...) Para a realização da perícia de engenharia 
fi ca nomeado o Doutor Amaury Leite de Toledo, sob compromisso, e que terá o 
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prazo de trinta dias para apresentar o laudo, mediante o depósito prévio de Cr$ 
20.000,00, pela autora (art. 19, § 2º, do Código de Processo Civil (fl s. 296-297).

Ambas as partes interpuseram recursos especiais (fl s. 319-237 e 329-346), 

um e outro não admitidos pelo eminente 4º Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Renato Torres de Carvalho 

Filho (fl s. 382-386).

Por força de agravo de instrumento provido pelo eminente Ministro José 

de Jesus Filho (fl . 395), o recurso especial interposto pelo Município de São 

Paulo, com base no artigo 105, inciso III, letra a, da Constituição Federal, foi 

processado; nele se diz que o julgado incorreu “em fl agrante negativa de vigência 

da Lei Federal n. 6.766/1979” (fl . 321), bem assim que contrariou o artigo 27 

do Código de Processo Civil, que “faculta à Fazenda Pública o pagamento das 

despesas no fi nal do feito, se vencida, pois, dada sua solvabilidade, desnecessário 

é que se preste garantia quanto ao pagamento dos salários periciais” (fl . 324).

O Ministério Público Federal, na pessoa da eminente Subprocuradora-

Geral da República, Dra. Delza Curvello Rocha, opinou pelo provimento do 

recurso (fl s. 405-406).

VOTO

O Sr. Ministro Ari Pargendler (Relator): - O primeiro tópico do recurso 

especial foi desenganado no juízo de admissibilidade, à base da seguinte 

motivação:

(...) a questão da irrelevância relativamente à regularização do loteamento 
vizinho remete ao mérito da causa, no qual a Turma não ingressou, exatamente 
por reputar necessária a realização de perícia, inclusive para a elucidação 
desse fato. E o reexame da matéria, no que tange à oportunidade dessa prova, 
implicaria na reapreciação da matéria fática, incidindo na hipótese, para obstar o 
seguimento, a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fl .).

Quanto ao segundo, Th eotônio Negrão (Código de Processo Civil, com 

a colaboração de José Roberto Ferreira Gouvêa, Editora Saraiva, São Paulo, 

1997, 28ª edição), dá a seguinte notícia acerca da interpretação do artigo 27 do 

Código de Processo Civil (nota 27:2):

“A Fazenda Pública, em sendo parte na causa, deve depositar previamente os 
honorários do perito judicial”, se for a requerente da medida (STJ - Corte Especial, 
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ED no REsp n. 109.445-5, SP, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 09.11.1995, rejeitaram os 
embs., dois votos vencidos, DJU, 26.02.1996, p. 3.906, 2ª col., em.).

A Fazenda Pública, seja autora ou ré, deve adiantar as despesas dos atos 
processuais que requerer, só se aplicando o art. 27 quando “esta intervenha 
em outra condição que não a de simples parte no processo” (RT 669/95, bem 
fundamentado). Neste sentido: STJ-RT 722/300, RT 663/122.

Finalmente, o autor, mesmo que seja a Fazenda Pública, é obrigado a adiantar 
as despesas de atos determinados de ofício pelo juiz ou a requerimento do MP; 
se vencer a demanda, será reembolsado a fi nal pelo réu (v., quanto a esta última 
parte: STJ - 3ª Turma, REsp n. 4.069, SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 27.11.1990, 
deram provimento, v.u., DJU, 04.02.1991, p. 574, 1ª col., em.).

Salvo melhor juízo, esse é o melhor entendimento. A interpretação literal 

do artigo 27 do Código de Processo Civil inviabilizaria as perícias requeridas 

pela Fazenda Pública, por falta de experts que se dispusessem a aguardar o 

término do feito para receber os respectivos honorários.

Voto, por isso, no sentido de não conhecer do recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 43.617-SP (94.0002975-6)

Relator: Ministro Garcia Vieira

Recorrente: Inagra Administração de Bens Próprios S/C Ltda.

Recorrido: Município de São Paulo

Advogados: Antonieta Balido 

                   Francisco Jose de Macedo Costa e outros

EMENTA

Processual Civil. Despesas. Perícia. Fazenda Pública. 

Adiantamento.

Firmou-se o entendimento, na Egrégia 1ª Seção, de que a 

Fazenda Pública e suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das 

SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 5, (17): 265-337, março 2011 309



despesas dos atos processuais, inclusive as referentes à realização de 

perícia.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Exmos. Srs. Ministros 

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

e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso. 

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Ministros Demócrito Reinaldo, 

Humberto Gomes de Barros, Milton Luiz Pereira e Cesar Asfor Rocha.

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

Ministro Demócrito Reinaldo, Presidente

Ministro Garcia Viera, Relator

DJ 11.04.1994

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Garcia Vieira: Trata-se recurso especial interposto por 

Inagra Administração de Bens Próprios S/C Ltda., com apoio nas alíneas a e 

c do permissivo constitucional, contra acórdão que determinou a realização de 

perícia, requerida pela Municipalidade de São Paulo, independentemente da 

antecipação do valor de seu custo, que será suportado ao fi nal, pelo vencido, nos 

termos do art. 27 do CPC.

Alega a recorrente que o v. aresto hostilizado, assim decidindo, violou os 

artigos 3º, 19, 333, I do CPC, bem como divergiu de arestos que traz à colação.

Sustenta, em síntese, que à recorrente, na qualidade de autora da ação 

ordinária, incumbe o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito 

e, se entende que pode prová-lo, sem a realização de prova pericial, não pode a 

prefeitura-ré, só para sobreonerá-la, exigir a realização da perícia.

Entende que, nos termos do artigo 19 do CPC, cabe à parte, inclusive à 

Fazenda Pública, antecipar o pagamento das despesas dos atos requeridos por 

ocasião de cada um deles (fl s. 67-70).
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Indeferido o processamento do especial (fl s. 92-94), subiram os autos a 

este C. Tribunal, face ao provimento de agravo de instrumento regularmente 

interposto.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Garcia Vieira (Relator): Sr. Presidente: - Conheço do 
recurso, inclusive pela divergência jurisprudencial.

Vinha eu sustentando que as despesas dos atos processuais, inclusive as 
referentes às diligências dos ofi ciais de Justiça, efetuadas a requerimento da 
Fazenda Pública seriam pagas à fi nal pelo vencido, face ao disposto no artigo 
27 do CPC, artigo 9º, inciso I da Lei n. 6.032/1974 e artigo 39 da Lei n. 
6.830/1980.

Mas, como Relator dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 
23.337-3-SP, julgado pela Egrégia 1ª Seção no dia 18.05.1993, fi quei vencido 
e fi rmou-se o entendimento de que a Fazenda Pública e suas autarquias estão 
sujeitas ao adiantamento das despesas de condução de ofi cial de justiça.

Neste sentido são as recentes decisões proferidas nos Recursos Especiais 
n. 12.224-SP, DJ de 07.02.1994; n. 36.914-SP, DJ de 22.11.1993; n. 39.594-
SP, DJ de 07.02.1994; n. 36.916-SP, DJ de 08.11.1993; n. 35.541-SP, DJ de 

04.10.1993, este último acórdão assim ementado:

Processual Civil. Execução fi scal. Adiantamento de despesas para o Ofi cial de 
Justiça ou para o perito. Art. 27, CPC. Lei n. 6.830/1980, art. 39.

1. Se a interpretação por critérios tradicionais conduzir a injustiça, incoerências 
ou contradição, recomenda-se buscar o sentido eqüitativo, lógico e acorde com o 
sentimento geral.

2. Custas e emolumentos, quanto a natureza jurídica, não se confundem com 
despesas para o custeio de atos decorrentes do caminhamento processual.

3. O Ofi cial de Justiça ou o Perito não estão obrigados a arcar, em favor da 
Fazenda Pública, com as despesas necessárias para a execução de atos judiciais.

4. Recurso conhecido e improvido.

Assim, ressalvando o meu entendimento, acompanho a maioria da Colenda 

1ª Seção.

Dou provimento ao recurso.
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RECURSO ESPECIAL N. 47.071-SP (94.0011521-0)

Relator: Ministro Peçanha Martins

Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo

Recorrida: Farmiplan Empreendimentos Ltda.

Advogados: Leila D’Auria e outros

Sônia Márcia Hase de Almeida Baptista e outros

EMENTA

Processual Civil. Honorários periciais. Antecipação do 

pagamento. Jurisprudência predominante no STJ. Precedentes.

- As despesas dos atos processuais, inclusive as referentes à 

realização de perícia, devem ser antecipadas pela parte que as requereu, 

mesmo quando se tratar da Fazenda Pública e suas autarquias.

- Entendimento fi rmado pela Egrégia Primeira Seção.

- Recurso conhecido, mas desprovido.

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, conhecer do recurso e lhe negar 

provimento. Votaram com o Relator os Ministros Antônio de Pádua Ribeiro e 

Hélio Mosimann.

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

Brasília (DF), 25 de abril de 1996 (data do julgamento).

Ministro Hélio Mosimann Presidente

Ministro Peçanha Martins, Relator

DJ 27.05.1996

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

312



RELATÓRIO

O Sr. Ministro Peçanha Martins: - A Fazenda do Estado de São 
Paulo manifestou recurso especial com apoio nas letras a e c do permissivo 
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual que negou 
provimento ao agravo de instrumento interposto, pela ora recorrente, nos autos 
de ação expropriatória movida contra Farmiplan Empreendimentos Ltda.

O acórdão recorrido entendeu que “o arbitramento dos salários do perito, 
logo após o oferecimento do laudo, bem como a determinação do depósito, pelo 
requerente da prova, do valor fi xado encontram respaldo no disposto no artigo 
33 do Código de Processo Civil”, interpretado em harmonia com os arts. 27 e 
19, § 2º do mesmo estatuto processual.

Daí a irresignação da Fazenda Estadual que alega ter o v. acórdão recorrido 
negado vigência ao art. 27 do CPC. Invoca julgado deste STJ para comprovar a 
divergência jurisprudencial alegada.

Contra-razões foram oferecidas às fl s. 99-102.

O Tribunal a quo deferiu o seguimento do recurso, subindo os autos a esta 
superior instância, onde vieram a mim conclusos.

Dispensei o parecer do Ministério Público Federal, nos termos do RISTJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Peçanha Martins (Relator): Insurge-se a Fazenda do Estado 
de São Paulo contra o entendimento proclamado pelo v. acórdão hostilizado, 
afirmando ser do Estado a responsabilidade pelo depósito dos honorários 
periciais arbitrados, decidindo que o art. 27 CPC deve ser interpretado em 
harmonia com os arts. 19, § 2º e 33, também da Lei Processual Civil.

É verdade que alguns Julgados deste Tribunal vinham admitindo não 
estar a Fazenda Pública obrigada a antecipar as despesas com perito antes de 
realizado o trabalho. Contudo, a partir do julgamento do EREsp n. 23.337-3-
SP, a Eg. Primeira Seção fi rmou o entendimento em sentido oposto. Inúmeros 
arestos foram prolatados seguindo tal orientação, como os seguintes, dos quais 
transcrevo as ementas:

Processual Civil. Honorários periciais. Antecipação do pagamento. 
Jurisprudência predominante no STJ. Precedentes.
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1. As despesas dos atos processuais, inclusive realização de perícia, devem ser 
antecipadas pela parte que as requereu, seja ela particular ou órgão público.

2. Entendimento jurisprudencial atual deste STJ.

3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 65.887-SP, DJ 11.12.1995, Rel. Min. 
Peçanha Martins)

Processual Civil. Despesas. Perícia. Fazenda Pública. Adiantamento.

Firmou-se o entendimento, na egrégia 1ª Seção, de que a Fazenda Pública e 
suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas dos atos processuais, 
inclusive as referentes a realização de perícia.

Recurso provido. (REsp n. 43.617-SP, DJ 11.04.1994, Rel. Min. Garcia Vieira)

Incide, assim, a Súmula n. 83 do STJ.

Sendo esta a orientação jurisprudencial mais recente desta Corte e não 

confi gurada a negativa de vigência ao art. 27 CPC, bem como superada a 

divergência jurisprudencial alegada, conheço do recurso mas lhe nego 

provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 87.717-SP (96.0008298-7)

Relator: Ministro José Delgado

Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo

Recorrido: Luiz do Nascimento

Advogados: Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo e outros 

                   Gino Kammer e outro

EMENTA

Administrativo. Fazenda Pública. Ação em que é parte. 

Antecipação de despesas processuais, incluindo os honorários do 

perito. Não caracterizada violação ao art. 27 da Lei Processual Civil. 

Recurso não conhecido.
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1 - A Fazenda Pública, quando fi gurar como parte, deve adiantar 

o pagamento das despesas processuais, mormente quando se tratar de 

honorários de perito em perícia por ela requerida.

2 - A Lei Processual Civil, no seu artigo 27, refere-se a situações 

onde a Fazenda Pública não é parte, o que não corresponde ao caso 

sob exame.

3 - Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Exmos. Srs. Ministros 

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

e notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso. 

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Ministros Humberto Gomes de 

Barros e Milton Luiz Pereira.

Ausentes, justifi cadamente, os Exmos. Srs. Ministros José de Jesus Filho e 

Demócrito Reinaldo.

Brasília (DF), 29 de abril de 1996 (data do julgamento).

Ministro Humberto Gomes de Barros, Presidente

Ministro José Delgado, Relator

DJ 03.06.1996

RELATÓRIO

O Sr. Ministro José Delgado: A Fazenda do Estado de São Paulo interpõe 

o presente Recurso Especial (fl s. 87-98), com fulcro no artigo 105, inciso III, 

alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão (fl . 81-84) proferido pela 11ª 

Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado 

(fl . 81):

Perito. Salários definitivos. Adiantamento por parte da Fazenda Pública. 
Admissibilidade.

1 - No processo de desapropriação, a realização de perícia constitui imperativo 
legal (Decreto-Lei n. 3.556, de 1941, art. 14), devendo, os salários periciais, 
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enquanto despesas judiciais que são, ser adiantados, no caso, pela Fazenda-
Expropriante.

2 - Recurso improvido.

A Recorrente aduz contrariedade ao artigo 27 do CPC e aos artigos 30 e 

31 do DL n. 3.365/1941.

O Recorrido, em contra-razões (fls. 102-103), aduz ser meramente 

procrastinatório o presente recurso, opinando pela manutenção do venerando 

aresto ora atacado.

Admitido o recurso por despacho (fls. 105-106) do Exmo. Sr. 

Desembargador Nigro Conceição, 4º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro José Delgado (Relator): O presente Recurso Especial não 

merece conhecimento.

O art. 27 do Código de Processo Civil não foi violado, uma vez que as 

despesas resultantes dos atos processuais serão pagas, na sua íntegra, por quem os 

houver requerido, ou pelo autor, se determinada a diligência, de ofício, pelo juiz. 

É o que se depreende da leitura do art. 19 do referido diploma e, relativamente a 

exames periciais, de forma cristalina, o art. 33, também, do CPC.

Deste modo, ao se proceder a exegese do art. 27, obtempera-se que o 

mesmo possui plena aplicabilidade na hipótese da Fazenda Pública requerer a 

produção de prova pericial, a exemplo do caso em tela.

É certo que o perito não está obrigado a esperar pelo julgamento da causa, 

para que só então perceba seus honorários. O pagamento far-se-á desde logo, 

sendo que o reembolso se dará ao fi nal, arcando o vencido com este ônus.

O art. 27 disciplina tão somente a responsabilidade fi nal pelas custas de 

atos praticados a requerimento do Ministério Público, da Fazenda Pública ou 

das autarquias, quando tais sujeitos sejam parte no processo.

Quando a Fazenda Pública figura como parte (hipótese dos autos) é 

correta a exigência de antecipar as despesas, entre as quais estão os salários do 

perito que realizou perícia requerida por ela própria.
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Corroborando a fundamentação acima mencionada, transcrevo o REsp n. 

43.617-6-SP, DJ de 11.04.1994, cujo relator fora o Exmo. Sr. Ministro Garcia 

Vieira, assim ementado:

Processual Civil. Despesas. Perícia. Fazenda Pública. Adiantamento.

1 - Firmou-se o entendimento, na Egrégia 1ª Seção, de que a Fazenda Pública e 
suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas dos atos processuais, 
inclusive as referentes à realização de perícia.

2 - Recurso provido.

Confi ram-se ainda os seguintes precedentes:

Processual Civil. Fazenda Pública. Honorários de perito. Depósito prévio. Artigo 
27 do Código de Processo Civil. Inteligência.

1 - A Fazenda Pública, quando parte na causa, está sujeita ao prévio depósito 
dos honorários do perito judicial.

2 - Recurso Especial desprovido. (REsp n. 41.425-3-SP, Rel. Min. Cesar Asfor 
Rocha, DJ de 07.03.1994)

Processual. Honorários do perito. Estado. Depósito prévio. Art. 27 do CPC.

1 - O Estado é obrigado a adiantar honorários de perito, nos processos em que 
é autor, ou onde tenha requerido prova pericial. (REsp n. 14.333-0-SP, Rel. Min. 
Humberto Gomes de Barros, DJ de 19.12.1994)

Despesas processuais. Perícia.

1 - Cabe a quem requereu a perícia, ou ao autor, se determinada pelo Juiz, 
efetuar o pagamento dos honorários do perito. O vencido reembolsará, a fi nal, o 
vencedor. (REsp n. 4.069-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 04.02.1991)

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 102.234-SP (96.0046865-6)

Relator: Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro

Recorrente: Município de São Paulo
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Recorrido: Ademir de Souza

Advogados: Maria de Lourdes Almeida Prado Nigro e outros

EMENTA

REsp. Processual Civil. Despesas judiciais. Perito. Honorários. 

Os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu 

a produção de prova.

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 constantes dos autos, por unanimidade, não conhecer do recurso, 

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

Ministros Vicente Leal, Fernando Gonçalves e Anselmo Santiago. Ausente, por 

motivo de licença, o Sr. Ministro William Patterson.

Brasília (DF), 08 de outubro de 1996 (data do julgamento).

Ministro Anselmo Santiago, Presidente

Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Relator

DJ 1º.12.1997

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro: Recurso Especial interposto 

pelo Município de São Paulo, com base no art. 105, III, a da Constituição 

Federal, contra v. acórdão do Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, 

entendendo que incumbe à recorrente, assim como ao INSS, o encargo de 

adiantar as despesas referentes à prova pericial, em autos de ação acidentária 

cujo autor é benefi ciado de justiça gratuita, a que o art. 27 do CPC refere-se 

apenas às situações em que a Fazenda Pública intervém na causa, no exercício 

da atividade fi scalizadora.
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O recorrente alega contrariedade ao art. 27 do CPC aduzindo, ainda, 

dissídio jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta 

que ao autor cabe suportar o adiantamento das despesas processuais decorrentes 

da produção de suas provas e das determinadas de ofício pelo magistrado.

Despacho admitindo o recurso especial pela alínea a às fl s. 40-41.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro (Relator): O tema posto a 

julgamento é a interpretação do disposto no art. 27, do Código de Processo 

Civil, verbis:

As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério 
Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a fi nal pelo vencido.

Trata-se, sem dúvida, de norma de interpretação restrita. A regra 

é o adiantamento das despesas. Compreende-se o privilégio das entidades 

vinculadas ao Estado, conhecidas que são as difi culdades orçamentárias.

Não se pode, entretanto, ignorar o princípio da isonomia. E mais. A 

Constituição da República não isenta o Estado do pagamento das custas.

Nesse contexto, dever-se-á entender o contido no transcrito no art. 27.

Assim, as despesas próprias, essenciais ao procedimento, podem fi car para 

pagamento à fi nal. Todavia, diligências especiais, como é o caso de perícia, 

notadamente porque envolve serviço profi ssional de terceiros, não faz sentido, o 

perito aguardar o fi m do processo e sujeitar-se à execução.

A jurisprudência tem sido sensível para o fato, como é exemplo a linha 

adotada pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Firmou-se o entendimento, na Egrégia 1ª Seção, de que a Fazenda Pública e 
suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas dos atos processuais, 
inclusive as referentes à realização de perícia (STJ - 1ª Turma, REsp n. 43.617-6-SP, 
Rel. Garcia Vieira, j. 09.03.1994, deram provimento, v.u., DJU 11.04.1994, p. 7.619, 
2ª col, em.). - CPC, Theotonio Negrão, Saraiva, São Paulo, 26ª ed., 1995, p. 101.

Não conheço do Recurso Especial.
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RECURSO ESPECIAL N. 118.785-SP (97.009190-2)

Relator: Ministro Adhemar Maciel

Recorrente: Município de São Paulo

Advogados: Gianfrancesco Genoso e outros

Recorrido: Nacional Imóveis Ltda.

Advogados: Nélson de Figueiredo Cerqueira e outros

EMENTA

Processual Civil. Ação proposta pela Fazenda Pública Municipal. 

Depósito adiantado da verba pericial: necessidade. Precedentes do 

STJ. Recurso não conhecido.

I - A regra inserta no art. 27 do CPC não se aplica, quando a 

Fazenda Pública age como “parte”. O vistor ofi cial, em decorrência, 

tem direito a seus honorários desde logo.

II - Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

não conhecer do recurso, nos termos do voto 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 Hélio 

Mosimann e Peçanha Martins. Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros 

Ari Pargendler e Antônio de Pádua Ribeiro.

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 19 de maio de 1997 (data do julgamento).

Ministro Peçanha Martins, Presidente

Ministro Adhemar Maciel, Relator

DJ 09.06.1997
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Adhemar Maciel: O Município de São Paulo interpõe 

recurso especial contra acórdão proferido pelo TJSP.

O ora recorrente ajuizou “Ação pelo rito ordinário, para cumprimento 

de obrigação de fazer e não fazer cumulada com preceito cominatório” (fl . 09) 

contra Nacional Imóveis Ltda.

O juiz de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial, determinando 

ao ora recorrente efetuasse o depósito dos honorários do perito.

Inconformado, o ora recorrente interpôs agravo de instrumento.

Conduzida pelo voto proferido pelo eminente Desembargador Paulo 

Bonito, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP, à unanimidade de votos, negou 

provimento ao agravo. O acórdão restou assim ementado:

Perito. Salários. Valor devido antecipadamente quando a prova é solicitada 
pela Fazenda Pública e sendo esta autora da demanda ajuizada. Interpretação do 
art. 19, parágrafo 2°, do CPC. Inaplicabilidade da regra do art. 27 da Lei Processual 
Civil. Recurso improvido (fl . 29).

Não se dando por derrotado, o Município de São Paulo recorre de especial 

pela alínea a do permissivo constitucional. Alega que o acórdão proferido 

pelo TJSP contrariou o art. 27 do CPC, bem como os arts. 62 e 63 da Lei n. 

4.320/1964.

Invoca em seu favor precedentes do extinto TFR.

Foram apresentadas contra-razões.

O recurso foi admitido na origem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Adhemar Maciel (Relator): Senhor Presidente, o recurso 

especial não merece ser conhecido.

Como já se falou, trata-se de ação proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, que, na petição inicial (fl . 08), requereu a produção de prova pericial.
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Ora, a regra inserta no art. 27 do CPC não se aplica, quando a Fazenda 

Pública (da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios) atua 

como parte, já que devem ter as “partes igualdade de tratamento” (art. 125, I, do 

CPC).

Realmente, como bem ensina o insigne jurista PONTES DE MIRANDA, 

“a regra jurídica do art. 27 apanha a União, bem como os Estados-membros, o 

Distrito Federal, os Municípios, os Territórios e quaisquer entidades autárquicas. 

Não podem ofender o art. 27. Advirta-se porém que a regra jurídica concerne 

a ações em que elas não são partes, porque, se demandadas, ou demandantes, ou 

intervenientes, é como partes que se tratam” (“Comentários ao Código de Processo 

Civil”, Tomo I, 5ª Ed., Forense, 1996, p. 410) (grifei).

O saudoso Professor EDSON PRATA também leciona que “o art. 27 não 

se refere às despesas efetuadas quando a Fazenda Pública seja parte, mas apenas 

órgão fi scalizador de seus interesses. Sendo parte, obriga-se à regra do art. 19” 

(“Comentários ao Código de Processo Civil”. Volume II, Tomo I, Forense, 1987, 

p. 155) (grifei).

No mesmo sentido é o seguinte precedente da relatoria do eminente 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

Processo Civil. Despesas necessárias a realização de perícia requerida pela 
União, como parte autora. Inaplicabilidade do art. 27, CPC. Recurso desacolhido.

A União, quando parte, cumpre promover o recolhimento antecipado de verba 
sufi ciente a prover os meios materiais necessários a realização de perícia por 
ela requerida, sob o risco de, assim não procedendo, deixar de desincumbir-se 
do ônus probatório que lhe caiba (REsp n. 29.090-PE, 4ª Turma do STJ, unânime, 
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado no DJU de 11.09.1995, p. 
28.830) (grifei).

Além disso, sendo o perito profi ssional liberal, ou seja, estranho aos quadros 

do Poder Judiciário, deverá a Fazenda Pública adiantar os honorários periciais, 

já que o perito particular não está obrigado a exercer seu ofício sem a imediata 

remuneração. 

Nesse sentido é a lição do Professor HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR, in verbis:

Não se sujeitam ao ônus de antecipação de preparo a Fazenda Pública e o 
Ministério Público (art. 27). Mas há que se ressalvar os gastos a serem feitos fora 
dos serviços públicos, como as despesas da diligência pericial ou os honorários 
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do perito não oficial, já que é inexigível de terceiros a prestação de serviços 
e a realização de despesas em benefício da Fazenda Pública, sem o imediato 
ressarcimento (Curso de Direito Processual Civill, 19ª Ed., Forense, 1997, p. 89).

A propósito, invoco os comentários do Professor NELSON NERY 

JÚNIOR ao art. 27 do CPC:

No entanto, nem o perito nem o ofi cial de justiça estão obrigados a pagar as 
despesas realizadas para a consecução de seu trabalho, no interesse do MP ou da 
Fazenda Pública (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora Revista dos 
Tribunais, 1996, p. 393).

Por oportuno, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes da Corte:

Processual Civil. Honorários de perito avaliador estranho ao quadro da Justiça. 
Depósito prévio pela Fazenda Pública. Artigo 27 do CPC. Inaplicabilidade a 
espécie.

Consoante jurisprudência predominante nessa egrégia Corte, a Fazenda 
Pública está sujeita ao depósito prévio de honorários de perito avaliador, para fi ns 
de perícia a ser realizada por profi ssional estranho ao quadro da Justiça.

Precedente.

Recurso desprovido, sem discrepância (REsp n. 37.298-SP, 1ª Turma do STJ, 
unânime, relator Ministro Demócrito Reinaldo, publicado no DJU de 11.04.1994).

Processual Civil. Perícia. Despesas. Depósito prévio pela Fazenda Pública. CPC, 
art. 27.

I - A Fazenda Pública está sujeita ao adiantamento das despesas relativas a 
realização de perícia. Precedentes.

II - Recurso ordinário conhecido, mas desprovido (RMS n. 4.082-SP, 2ª Turma 
do STJ, unânime, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, publicado no DJU de 
12.06.1995).

Processual Civil. Despesas. Perícia. Fazenda Pública. Adiantamento.

Firmou-se o entendimento, na egrégia 1ª Seção, de que a Fazenda Pública e 
suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas dos atos processuais, 
inclusive as referentes a realização de perícia.

Recurso provido (REsp n. 43.617-SP, 1ª Turma do STJ, unânime, relator Ministro 
Garcia Vieira).

Com essas considerações, não conheço do recurso especial.
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Determino o envio de cópia do acórdão à Comissão de Jurisprudência.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 127.471-SC (97.0025319-8)

Relator: Ministro Bueno de Souza

Recorrente: União

Recorrida: Olivina Tomazia da Silva

Advogados: Godoy Antônio Susin e outro

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Honorários de perito. Fazenda 

Pública.

1 - A Fazenda Pública, em sendo parte da causa, deve depositar 

previamente os honorários do perito judicial.

2 - Súmula n. 83 do STJ.

3 - Recurso Especial não conhecido.

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, não conhecer do recurso.

Votaram com o Relator os Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
Barros Monteiro, Cesar Asfor Rocha e Ruy Rosado de Aguiar.

Brasília (DF), 16 de junho de 1998 (data do julgamento).

Ministro Barros Monteiro, Presidente

Ministro Bueno de Souza, Relator

DJ 13.10.1998
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Bueno de Souza: Adoto como relatório trechos do r. 

parecer do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Francisco Adalberto 

Nóbrega (fl s. 60-62) que bem resume a matéria:

Recurso especial, com fulcro no art. 105, III, letras a e c da Carta Política. 
União. Honorários periciais. Adiantamento. Prova requerida pela Fazenda Pública. 
Exceção ao disposto no art. 27 CPC. Decisão do Tribunal a quo em consonância 
com o entendimento do STJ. Não conhecimento do recurso.

(...)

2 - Consoante se infere da análise dos autos, a União interpôs agravo de 
instrumento contra a r. decisão monocrática que determinou a antecipação dos 
honorários periciais do procedimento por ela formulado, tendo em vista não ter 
sido reconsiderada a decisão.

3 - O recurso foi rejeitado por maioria de votos, prevalecendo o entendimento 
do relator.

4 - Irresignada, a União interpôs o presente recurso especial, estribado no art. 
105, inciso III, alíneas a e c sustentando em síntese que o v. acórdão recorrido 
negou vigência ao art. 27 do Código de Processo Civil, bem como, colacionou 
entendimentos jurisprudenciais que a seu juízo sustentam dissídio.

5 - O recurso foi admitido pela vice-presidência do Tribunal Regional Federal 
da Quarta Região, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Bueno de Souza (Relator): Senhor Presidente, são 

reiteradas as decisões desta Corte sobre o tema suscitado neste recurso especial, 

inclusive de precedente promanado da eg. Corte Especial, gerado por ocasião do 

julgamento do EREsp n. 10.945-SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU 

26.02.1996, cuja ementa assim fi cou redigida:

Embargos de divergência. Fazenda Pública. Honorários de perito. Artigo 27 do 
Código de Processo Civil. Inteligência.

I - Nos termos do aresto embargado, “a Fazenda Pública, em sendo parte na 
causa, deve depositar previamente os honorários do perito judicial”.

II - Embargos rejeitados.
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Incide, portanto, o Enunciado da Súmula n. 83 de nossa jurisprudência.

Eis porque, brevitatis causa, não conheço do recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 132.643-RS (97.0034925-0)

Relator: Ministro Cid Flaquer Scartezzini

Recorrente: União

Recorrido: Sady Vieira Pires

Advogado: José Jappur

EMENTA

Processual Civil. Honorários periciais. Adiantamento pela 

Fazenda Pública. Art. 27 do CPC.

- Nas causas em que for parte, a Fazenda Pública está sujeita ao 

depósito prévio de honorários referentes a perícia que tenha requerido.

- Recurso não conhecido.

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 recurso. Votaram com 

o Relator os Srs. Ministros José Arnaldo, Felix Fischer, Edson Vidigal e José 

Dantas.

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 1998 (data do julgamento).

Ministro Edson Vidigal, Presidente

Ministro Cid Flaquer Scartezzini, Relator

DJ 16.03.1998
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Cid Flaquer Scartezzini: A União Federal interpõe recurso 

especial com fundamento no artigo 105, III, a e c, da Constituição Federal, ao 

v. acórdão de fl s. 32-36, que entendeu que a Fazenda Pública não esta isenta do 

adiantamento dos honorários referentes à perícia que requereu.

Sustenta a recorrente, em síntese, negativa de vigência ao disposto no art. 

27 do CPC, bem como dissenso pretoriano a respeito (fl s. 38-44).

Admitido o recurso (fl . 52), subiram os autos, vindo-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Cid Flaquer Scartezzini (Relator): Sr. Presidente, diz o art. 

27 do CPC:

Art. 27 - As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do 
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a fi nal pelo vencido.

Todavia, o disposto na norma supra não tem aplicação, na hipótese de 

depósito prévio de honorários para fi ns de perícia que tenha requerido.

Neste sentido, é a jurisprudência predominante da Corte, verbis:

Processual Civil. Honorários periciais. Antecipação do pagamento. 
Jurisprudência predominante no STJ. Precedentes.

- As despesas dos atos processuais, inclusive as referentes a realização de 
perícia, devem ser antecipadas pela parte que as requereu, mesmo quando se 
tratar da Fazenda Pública e suas autarquias.

- Entendimento fi rmado pela Egrégia Primeira Seção.

- Recurso conhecido, mas desprovido (REsp n. 47.071-SP, 2ª Turma do STJ, 
unânime, relator Ministro Peçanha Martins, publicado no DJ de 27.05.1996).

Processual Civil. Fazenda Pública. Honorários de perito. Depósito prévio. Art. 
27, CPC. Inteligência. Matéria pacífi ca.

- A Fazenda Pública, quando parte na causa, está sujeita ao prévio depósito 
dos honorários de perito judicial, conforme o entendimento fi xado pela Egrégia 
Corte Especial deste Tribunal.
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- Recurso especial não conhecido (REsp n. 89.202-SP, 4ª Turma do STJ, unânime, 
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, publicado no DJ de 18.11.1996).

Processual Civil. Perícia requerida pela Fazenda Pública. Ré na ação proposta 
pela empresa-recorrida. Isenção do adiantamento dos honorários periciais. Não 
ocorrência. Precedentes. Recurso não conhecido.

I - Nas causas em que for parte, a Fazenda Pública não está isenta do 
adiantamento dos honorários referentes à perícia que requereu.

II - Inteligência dos arts. 27 e 33 do CPC.

III - Precedentes do STJ: EREsp n. 10.945-SP, REsp n. 87.717-SP.

IV - Recurso especial não conhecido.

Com estas considerações, tendo em vista a jurisprudência pacífi ca da 

Corte, não conheço do recurso.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 154.682-SP (97.0080937-4)

Relator: Ministro Milton Luiz Pereira

Recorrente: Município de São Paulo

Recorrido: Th iers da Silva Santiago

Advogados: Roberto Rosenthal e outros

Mônica Aguiar Costa

EMENTA

Processual Civil. Execução fi scal. Adiantamento de despesas 
para o Ofi cial de Justiça ou para o perito. Art. 27, CPC.

1. Se a interpretação por critérios tradicionais conduzir à 
injustiça, incoerências ou contradição, recomenda-se buscar o sentido 
eqüitativo, lógico e acorde com o sentimento geral.

2. Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não 
se confundem com despesas para o custeio de atos decorrentes do 
caminhamento processual.
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3. O Ofi cial de Justiça ou o Perito não estão obrigados a arcar, em 
favor da Fazenda Pública, com as despesas necessárias para a execução 
de atos judiciais.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: Decide 
a egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso, na forma do relatório e notas taquigráfi cas constantes 
dos autos, que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado. Participaram 
do julgamento os Senhores Ministros José Delgado, Garcia Vieira e Demócrito 
Reinaldo. Ausente, justifi cadamente, o Senhor Ministro Humberto Gomes de 
Barros. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Milton Luiz Pereira.

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 11 de dezembro de 1997 (data do julgamento).

Ministro Milton Luiz Pereira, Relator e Presidente

DJ 02.03.1998

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Milton Pereira: Trata-se de Recurso Especial, fundado no 
artigo 105, inciso III, alínea a da Constituição Federal, interposto contra o v. 
acórdão do egrégio Tribunal a quo, prolatado em agravo de instrumento, cuja 
ementa está assentada nos termos, a saber:

Fazenda Pública. Perícia. Prova por ela requerida. Obrigação de antecipar as 
despesas. Interpretação do artigo 27 do CPC. Jurisprudência do STJ a respeito. 
Agravo improvido. (fl . 64).

Em suas razões, alega a Recorrente que o v. aresto impugnado contrariou 
os artigos 27 do Código de Processo Civil.

O Recorrido apresentou suas contra-razões às fl s. 79-81.

Por ter sido o tema devidamente prequestionado e por não vislumbrar 
vetos sumulares ou regimentais, o ilustre 4º Vice-Presidente, em exercício, do 
egrégio Tribunal a quo admitiu o Recurso.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Milton Luiz Pereira (Relator): O recurso foi erguido com 

base no art. 105, III, a, Constituição Federal, reptando o v. acórdão que teria 

contrariado os artigos 27 do CPC.

Examinando temática recursal idêntica, conhecida e debatida nesta Corte, 

como relator, votando no REsp n. 22.859-5-SP, argumentei:

Omissis

Para o exame, inicialmente, tem espaço próprio o art. 27, CPC:

As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do 
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a fi nal pelo vencido.

O art. 39, da Lei n. 6.830/1980, dispõe:

A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de 
preparo ou de prévio depósito.

Na franquia de literal interpretação dos textos transcritos, a Fazenda Pública, 
há muito, vem insistindo estar desobrigada de fazer adiantamentos, ensejando 
a criação de permanentes difi culdades no processamento de ações, nas quais 
integra a relação processual - mormente nas execuções fi scais.

Essa obstinação, fi cando repelida, já provocou manifestação jurisprudencial, 
verbis:

Se a autarquia requer perícia e o perito ofi cial pleiteia adiantamento para 
despesas necessárias, deve a requerente prover as despesas (Ag n. 50.254 - 
TFR - Rel. Min. José Cândido - Apud Theotônio Negrão - Código de Processo 
Civil - Ed. RT - 21ª ed. - p. 75).

É certo que a compreensão dos aludidos dispositivos, também, tem favorecido 
a Fazenda, como demonstra a jurisprudência cristalizada nas Súmulas n. 99 e n. 
154-TFR.

Confrontadas as antagônicas interpretações, refl etindo, parece-me que à luz 
de interpretação sistemática e atento às realidades, as quais, sob pena de fi car 
desajustado, o direito não pode ignorar, entendo que a liberalidade deve ceder 
à natureza jurídica das chamadas “despesas”, não se confundindo com “custas e 
emolumentos”, que estão fora do alcance da Súmula n. 154-TFR. Tanto que a Lei n. 
6.032/1974 (art. 2°), estabelece:
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Excluem-se da norma fi xada neste artigo os incidentes expressamente 
previstos nas outras tabelas e as despesas com diligências fora de cartório, 
perícias e avaliações, a publicação de editais na imprensa, a expedição de 
cartas de ordem e de sentença, arrematação, adjudicação ou remissão, 
precatórias e rogatórias, e a formação de traslados e certidões em geral (gf ).

No meu pensar, faltam razões legais e, mais acentuadamente, quando se tratar 
de execução fi scal, para o ilimitado descompromisso da Fazenda Pública. Essa 
afi rmação se fortalece, após a análise daqueles dispositivos, de nenhum deles 
extraindo-se que o Ofi cial de Justiça (serventuário do Estado) ou perito deve 
fi nanciar as suas atividades profi ssionais, o primeiro agindo por dever de ofício e o 
outro por convocação judicial, sacrifi cando a sua paga pelo desempenho laboral, 
para servir ao Estado, seja como “patrão”, quer por decorrência de mandato extra-
contratual. Inexistindo obrigação legal, improcede impor-se prestação de serviço, 
na expectativa, ad futurum, do pagamento. Daí as preciosas observações feitas, 
como relator, pelo Senhor Ministro Moreira Alves, no RE n. 108.845-1-SP, in DJU de 
25.11.1988, verbis:

(...) Se o privilégio da Fazenda for entendido na extensão por ela 
pretendida, deve o Estado consignar, no orçamento, verba própria para essas 
despesas, no que diz respeito aos cartórios oficializados, uma vez que, 
quanto aos não ofi cializados, essas despesas sairão dos emolumentos a 
estes devidos, e que são receita pública, como fi xado pela jurisprudência 
desta Corte. Recurso Extraordinário não conhecido (apud jurisprudência 
sobre o Código de Processo Civil e Leis Extravagantes - GIL TROTTA TELLES - 
Ed. Juruá - 3ª ed. - p. 36 - grifei).

Assentado que o favorecimento não está sob o pálio da legalidade, ou 
discernindo pelo bom senso, inadmissível será coagir o Ofi cial de Justiça ou o 
perito a arcar com as despesas emergentes da execução de atos judiciais ou 
dos trabalhos técnicos e nem sujeitá-lo, compulsoriamente, como profi ssional, 
a aguardar pacientemente o pagamento somente a fi nal do processo, por isso 
tudo, inclusive, no resguardo do próprio interesse da Fazenda Pública e, também, 
da celeridade processual, signifi ca que lhe compete providenciar o adiantamento 
de todo o pagamento, ou pelo menos de parte, correspondente aos serviços 
desempenhados (REsp n. 22.634-SP, Rel. Min. José de Jesus, in DJU de 28.09.1992).

Demais, a trato de prova pericial, a tempo e modo, não realizada, ensejaria a 
extinção do processo ou o seu prosseguimento sem a prova (arts. 267, III, 125, II, 
183, 340, III, CPC).

Enfi m, por essas veredas, na projeção da legislação comentada, viceja que a 
Fazenda Pública goza da isenção de custas e emolumentos devidos às serventias 
não oficializadas, mas sujeita-se às despesas necessárias a execução de atos 
judiciais, não homenageando a lógica sujeitar, como se fosse um “empréstimo 
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compulsório”, o serventuário a custear o caminho processual. E, por hipótese, 
na execução fi scal, se vier a anistia do débito, quem fará o reembolso? Sem ele, 
induvidosamente, se estamparia a iniqüidade, o locupletamento ilícito.

Por isso mesmo, fujo da interpretação que levaria à desobrigação de fazer o 
adiantamento ou a atender que a isenção em favor da Fazenda, preferindo aderir 
às advertências do insigne CARLOS MAXIMILIANO:

Diante que a interpretação pelos processos tradicionais conduz à 
injustiça fl agrante, incoerência do legislador, contradição consigo mesmo, 
impossibilidades ou absurdos, deve-se presumir que foram usadas 
expressões impróprias, inadequadas, e buscar um sentido eqüitativo, lógico 
e acorde com o sentir geral e o bem presente e futuro da comunidade.

(Hermenêutica e Aplicação do Direito - p. 178 - Ed. Freitas Bastos - 8ª 
ed. - 1965).

Com a mesma compreensão: REsp n. 22.618-5-SP - Sessão de 28.10.1992.

Esses julgados encontram seguro respaldo no assentamento jurisprudencial 
da egrégia Primeira Seção:

Processual Civil. Despesas de condução de Ofi cial de Justiça. Fazenda 
Pública.

Segundo entendimento da Egrégia 1ª Seção a Fazenda Pública e suas 
autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas de condução de 
Ofi cial de Justiça.

Embargos rejeitados (Embargos n. 22.630-7-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, in 
DJU de 06.09.1993).

No mesmo sentido: EREsp n. 23.337-3-SP, in DJU de 16.08.1993.

Acertado concluir que o mesmo delineamento argumentativo serve como 
adjutório para demonstrar a obrigatoriedade, também, em relação ao perito 
judicial, na combinação dessas razões, voto pelo improvimento.

É o meu voto.

RECURSO ESPECIAL N. 182.201-SC (98.0052720-6)

Relator: Ministro Hélio Mosimann

Recorrente: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER
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Advogado: Alcemar Cardoso da Rosa e outros

Recorrido: Refi nadora Catarinense S/A

Advogado: Carlos Rodolpho Pinto da Luz e outros

EMENTA

Processo Civil. Honorários do perito. Antecipação pela Fazenda. 

Obrigatoriedade.

As despesas dos atos processuais devem ser antecipadas, inclusive 

pela Fazenda Pública e suas autarquias, não estando o perito obrigado 

a custear as despesas para realizar o trabalho.

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, conhecer do recurso, mas negar-

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

do julgamento os Srs. Ministros Peçanha Martins, Ari Pargendler e Aldir 

Passarinho Junior.

Brasília (DF), 04 de março de 1999 (data do julgamento).

Ministro Ari Pargendler, Presidente

Ministro Hélio Mosimann, Relator

DJ 29.03.1999

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Hélio Mosimann: Cuida-se de recurso especial interposto 

pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, fundado no 

artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão que 

entendeu devido o adiantamento dos honorários de perito pela União e suas 

autarquias, pois o perito não está obrigado a realizar o trabalho sem receber pelo 

menos uma parte dos honorários.
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Sustenta o recorrente, em síntese, negativa de vigência aos artigos 19, 

27 e 33, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial, ao argumento de não 

ser o autor da ação e, mesmo que fosse, em virtude de ser autarquia federal, o 

pagamento só se daria ao fi nal da demanda.

Sem contra-razões, posto que não oferecidas, vieram os autos a esta 

superior instância.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Hélio Mosimann (Relator): A decisão singular, mantida pela 

instância a quo, “determinou o pagamento de quantia relativa ao adiantamento 

dos honorários de perito que realizaria prova pericial em ação de desapropriação 

indireta”.

Confi ra-se o que decidido por esta egrégia Turma quando do julgamento 

do REsp n. 187.921-PR, da minha relatoria:

O tema de que se cuida - antecipação de honorários periciais - tem merecido, 
desta egrégia Turma, tratamento que pode ser sintetizado pelas ementas postas 
nos seguintes termos:

Processual Civil. Honorários periciais. Antecipação do pagamento. 
Jurisprudência predominante no STJ. Precedente.

- As despesas dos atos processuais, inclusive as referentes a realização de 
perícia, devem ser antecipadas pela parte que as requereu, mesmo quando 
se tratar da Fazenda Pública e suas autarquias.

- Entendimento fi rmado pela egrégia Primeira Seção.

- Recurso conhecido, mas desprovido. (REsp n. 47.071-SP, Rel. Min. 
Peçanha Martins, DJ de 27.05.1996)

Processo Civil. Honorários periciais. Antecipação do respectivo montante 
pela Fazenda Pública. Se o juiz determina a realização de perícia em ação 
por ela promovida, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o depósito 
dos honorários periciais. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 30.245-
SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 31.10.1997)

Ora, por despacho, o sentenciante monocrático afi rmou que “muito embora 
os autores tenham requerido a perícia, devem os honorários ser antecipados pelo 
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Incra (...)”, ao argumento de que inaplicável às chamadas ações de desapropriação 
indireta a regra de que o pagamento antecipado das despesas do processo 
correm a conta de quem requereu os respectivos atos, “sob pena de que o 
expropriado sofra nesse âmbito encargos maiores do que teria se o Poder Público 
houvesse seguido o procedimento legal (...)”. (AI n. 89.04.10264-2-PR, Relator Juiz 
Ari Pargendler).

Do exposto, na linha dos precedentes colacionados, conheço do recurso e lhe 
dou provimento.

Seguindo os precedentes, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 4.082-SP (94.0003203-0)

Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro

Recorrente: Município de São Paulo

Advogados: Denise do Carmo R. S. de Oliveira e outros

Tribunal de Origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Impetrado: Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo-SP

Recorridos: Emílio Heininger - espólio e outros

EMENTA

Processual Civil. Perícia. Despesas. Depósito prévio pela Fazenda 

Pública. CPC, art. 27.

I - A Fazenda Pública está sujeita ao adiantamento das despesas 

relativas à realização de perícia. Precedentes.

II - Recurso ordinário conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO

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

indicadas.

SÚMULAS - PRECEDENTES
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Decide a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade 

dos votos e das notas taquigráficas anexas, por unanimidade, conhecer do 

recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Hélio Mosimann, Peçanha 

Martins e Américo Luz.

Brasília (DF), 24 de maio de 1995 (data do julgamento).

Ministro Hélio Mosimann, Presidente

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Relator

DJ 12.06.1995

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro: A Prefeitura Municipal de São 

Paulo impetrou mandado de segurança visando dar efeito suspensivo ao agravo 

de instrumento interposto contra o despacho do MM. Juiz de Direito da Sétima 

Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que determinou o depósito imediato dos 

honorários periciais.

O Egrégio Tribunal a quo denegou a segurança, ao fundamento de que a 

Fazenda Pública não está excluída da incidência da regra segundo a qual “cabe 

às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença fi nal.”

Daí o presente ordinário, em que a impetrante pretende “o pagamento dos 

salários periciais tão somente após realizado o serviço, com base não apenas no 

art. 27 do CPC, mas também, nos artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/1964 que 

estabelece normas legais de direito fi nanceiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal.”

Contra-arrazoado o recurso (fl s. 67-68), subiram os autos e, neste Tribunal, 

a douta Subprocuradoria Geral da República, em parecer do Dr. José Arnaldo 

da Fonseca, ilustre Subprocurador Geral da República, opinou no sentido do 

seu improvimento (fl s. 73-76).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro (Relator): Consoante assinala 

o parecer do órgão ministerial, o acórdão recorrido está em harmonia com 

precedentes desta Corte, de um dos quais, aliás, fui Relator. Eis as ementas:

Processual Civil. Despesas. Perícia. Fazenda Pública. Adiantamento.

Firmou-se o entendimento, na Egrégia 1ª Seção, de que a Fazenda Pública e 
suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas dos atos processuais, 
inclusive as referentes à realização de perícia.

Recurso provido.

(REsp n. 43.617-6-SP (94.0002975-6), Rel. Min. Garcia Vieira, Julg. em 09.03.1994 
e Publ. DJ de 11.04.1994) e

Processual Civil. Honorários de perito. Depósito prévio pela Fazenda Pública. 
CPC, art. 27. Interpretação.

I - O art. 27 do CPC não tem aplicação, em se tratando de depósito prévio de 
honorários, para fi ns de perícia a ser realizada por profi ssional estranho ao quadro 
da Justiça.

II - Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 14.914-0-PR (91.0019516-2), Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Julg. 
em 17.11.1993 e Publ. DJ de 06.12.1993).

Isto posto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

SÚMULAS - PRECEDENTES
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