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SÚMULA N. 583

O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, 

dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções 

fi scais movidas pelos conselhos de fi scalização profi ssional ou pelas autarquias 

federais.

Referências:

CPC/2015, art. 1.036.

Lei n. 9.469/1997, art. 1º-A.

Lei n. 10.480/2002, art. 10.

Lei n. 10.522/2002, art. 20.

Lei n. 11.098/2005, art 5º.

Lei n. 11.457/2007, art. 22.

Lei n. 12.514/2011, art. 8º.

Portaria-MF n. 75/2012, art. 2º.

Precedentes:

(*)REsp   1.363.163-SP  (1ª S, 11.09.2013 – DJe 30.09.2013) –  

      acórdão publicado na íntegra

(*)REsp   1.343.591-MA  (1ª S, 11.12.2013 – DJe 18.12.2013)  

      –  acórdão publicado na íntegra

AgRg no REsp  1.371.592-CE  (2ª T, 11.02.2014 – DJe 06.03.2014)

AgRg no REsp  1.345.799-RS  (2ª T, 18.12.2014 – DJe 04.02.2015)

(*) Recursos repetitivos.

Primeira Seção, em 14.12.2016

DJe 1º.2.2017





RECURSO ESPECIAL N. 1.343.591-MA (2012/0190792-4)

Relator: Ministro Og Fernandes

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

       Naturais Renováveis - IBAMA

Procurador: José Cândido de Carvalho Junior e outro(s)

Recorrido: J A de Souza Madeiras Ltda

Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

DI REI TO PÚBLICO. RECURSO ESP ECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO 

FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. 

IBAMA. AUTARQUIA FEDERAL. PROCURADORIA-

GERAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE.

1. Ao apreciar o Recurso Especial 1.363.163/SP (Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, DJe 30/9/2013), interposto pelo Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – CRECI 

- 2ª Região, a Primeira Seção entendeu que a possibilidade de 

arquivamento do feito em razão do diminuto valor da execução a que 

alude o art. 20 da Lei n. 10.522/2002 destina-se exclusivamente aos 

débitos inscritos como Dívida Ativa da União, pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional ou por ela cobrados.

2. Naquela assentada, formou-se a compreensão de que o 

dispositivo em comento, efetivamente, não deixa dúvidas de que o 

comando nele inserido refere-se unicamente aos débitos inscritos na 

Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

3. Não se demonstra possível, portanto, aplicar-se, por analogia, 

o referido dispositivo legal às execuções fi scais que se vinculam a 

regramento específi co, ainda que propostas por entidades de natureza 

autárquica federal, como no caso dos autos.
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4. Desse modo, conclui-se que o disposto no art. 20 da Lei n. 

10.522/2002 não se aplica às execuções de créditos das autarquias 

federais cobrados pela Procuradoria-Geral Federal.

5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento 

da execução fi scal. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 

543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito 

Gonçalves, Sérgio Kukina, Ari Pargendler, Eliana Calmon, Arnaldo Esteves 

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

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Compareceu à sessão, o Dr. Luis Augusto Moreira Iannini, pelo recorrente.

Brasília (DF), 11 de dezembro de 2013 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 18.12.2013

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, com vistas à 

reforma de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

assim ementado (e-fl . 31):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE 

PEQUENO VALOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO 

(LEI N. 10.522/2002, ART. 10). AUTARQUIAS. APLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL PACIFICADA.
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I – A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive sob o regime de recursos repetitivos, é no sentido 

de que “as execuções fi scais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 

(dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição.

Exegese do artigo 20 da Lei 10.522/02, com a redação conferida pelo artigo 

21 da Lei 11.033/04” (REsp 1.111.982/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13/5/2009, DJe 25/5/2009), aí inseridos os executivos fi scais 

movidos pelas autarquias federais, como no caso.

II – Encontrando-se a decisão agravada em sintonia com esse entendimento, 

poderá o Relator negar seguimento ao recurso, nos termos do art. 557, caput, do 

CPC.

III – Agravo regimental desprovido.

Alega o recorrente, em síntese, que “(...) o art. 20 da Lei 10.522/02 não 

pode ser aplicado no presente caso, pois aqui o crédito é do IBAMA, e não da 

União. Da mesma maneira, esse crédito não compõe a dívida ativa da União, 

mas sim do próprio IBAMA. E, por fi m, não houve qualquer requerimento da 

Procuradoria Federal do IBAMA, ou do Advogado-Geral da União, no sentido 

de se determinar o arquivamento, sem baixa na distribuição” (e-fl . 47).

Acrescenta que “(...) não estão envolvidas aqui apenas questões fi nanceiras, 

mas sim valores outros, como os educativos, disciplinadores de condutas 

administrativas que são vedadas pela legislação de regência de certas atividades 

e que o legislador escolheu como passíveis de punição com multas fi nanceiras” 

(e-fl . 47).

Em conclusão, assevera que “a interpretação adotada pelo acórdão 

recorrido além de não conter fundamentação legal própria, já que não podem 

ser disciplinadas pelo art. 20 da Lei 10.522/02, se revela inadequada, quando o 

objeto da execução são multas administrativas de qualquer natureza” (e-fl . 48).

Não foram ofertadas contrarrazões (e-fl . 52).

O apelo foi admitido na origem e indicado como representativo de 

controvérsia (e-fl . 53), o que foi mantido nesta Corte por decisão do então 

Relator, em. Ministro Castro Meira (e-fl s. 78/80).

O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da 

República Dr. Flávio Giron, opina pelo não conhecimento do recurso ou por 

seu desprovimento (e-fl s. 72/74).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Registre-se, inicialmente, que, 

embora não haja recorrência da matéria, a objetividade da questão e os diferentes 

entendimentos trazidos pelos Tribunais Regionais Federais justificam sua 

análise sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

A questão é esta: o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, nos 

termos do art. 20 da Lei n. 10.522/2002 deve ser estendido aos executivos fi scais 

movidos pelas autarquias federais, a exemplo daqueles ajuizados pelo IBAMA 

para cobrança de multa por infração ambiental?

Para melhor compreensão do que fi cou decidido na origem, transcrevo o 

voto condutor do acórdão recorrido (e-fl s. 33/35):

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA contra decisão desta 

Relatoria, negando seguimento ao agravo de instrumento por ela interposto, nos 

termos do art. 557, caput, do CPC, e do art. 29, XXIV, do Regimento Interno deste 

Tribunal, sob o fundamento de que o decisum nele impugnado – arquivamento 

provisório de execução fi scal nos termos do art. 20 da Lei n. 10.522/2002 sob 

o fundamento de que o valor do débito exeqüendo é inferior ao limite ali 

estabelecido – estaria em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial 

de nossos tribunais sobre a matéria.

Em suas razões recursais, insiste a recorrente na alegação de que o dispositivo 

legal em referência se aplicaria, apenas, aos créditos inscritos na Dívida Ativa da 

União, não se estendendo às suas autarquias e fundações públicas.

Este é o relatório.

Em que pesem os fundamentos deduzidos pela recorrente, não prospera 

a pretensão recursal por ela postulada, na medida em que não conseguem 

infi rmar as razões em que se amparou a decisão hostilizada, que, amparando-se 

no entendimento jurisprudencial já cristalizado no âmbito do colendo Superior 

Tribunal de Justiça sobre a matéria, negou seguimento ao recurso de agravo, na 

forma autorizada no art. 557, caput, do CPC, e do art. 29, XXIV, do RITRF 1ª Região.

Com efeito, acerca da matéria impugnada nos autos do agravo de instrumento 

em referência – arquivamento provisório de execução fi scal nos termos do art. 20 

da Lei n. 10.522/2002 sob o fundamento de que o valor do débito exeqüendo é 

inferior ao limite ali estabelecido –, o entendimento jurisprudencial do colendo 

Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, inclusive, no regime dos recursos 

repetitivos, a que alude o art. 543-C do CPC, in verbis:
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TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. ARQUIVAMENTO 

DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO 

PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.

1. As execuções fiscais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 

10.000,00 (dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa 

na distribuição. Exegese do artigo 20 da Lei 10.522/02, com a redação 

conferida pelo artigo 21 da Lei 11.033/04.

2. Precedentes: EREsp 669.561/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 1º.08.05; 

EREsp 638.855/RS, Rel Min. João Otávio de Noronha, DJU de 18.09.06; EREsp 

670.580/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 10.10.05; REsp 940.882/

SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.08.08; RMS 15.372/SP, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe de 05.05.08; REsp 1.087.842, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJe de 13.04.09; REsp 1.014.996/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 

de 12.03.09; EDcl no REsp 906.443/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.03.09; 

REsp 952.711/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 31.03.09.

3. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento 

do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.111.982/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009).

Como visto, a controvérsia instaurada nestes autos já se encontra 

defi nitivamente resolvida, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

inclusive, sob o regime dos recursos repetitivos, sendo a referida orientação 

jurisprudencial aplicável, também, nas hipóteses de execuções fi scais ajuizadas 

por autarquias, como no caso, conforme consignou o eminente Ministro Hamilton 

Carvalhido, por ocasião do julgamento do REsp n. 945.488/SP, in verbis:

“Averbe-se, em remate, que o dispositivo legal invocado aplica-se às 

autarquias tais como a ora recorrente, como se depreende, ad exemplum, 

das recentes decisões monocráticas proferidas nesta Corte Superior de 

Justiça, todas envolvendo Conselhos Regionais de atividades profi ssionais: 

REsp n. 1.160.789/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe 

29/10/2009; REsp n. 1.039.881/SP, Relator Ministro Luiz Fux, in DJe 4/3/2009; 

REsp n. 1.089.568/SP, Relator Ministro Castro Meira, in DJe 18/2/2009; REsp 

n. 1.003.174/SP, Relator Ministro Humberto Martins, in DJe 15/4/2008; REsp 

n. 1.039.528/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, in DJe 14/4/2008 e REsp 

n. 969.369/SP, Relator Ministro José Delgado, in DJ 30/8/2007” (AgRg no 

AgRg no REsp 945.488/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 26/11/2009).

Com estas considerações, nego provimento ao presente agravo regimental.
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Muito já se discutiu nesta Corte a respeito da interpretação do art. 20 da 

Lei n. 10.522/2002, advento da conversão da MPv n. 2.176-79/2001, que possui 

o seguinte teor, com a redação da Lei n. 11.033/2004:

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do 

Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fi scais de débitos inscritos 

como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela 

cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando 

os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.

§ 2º Serão extintas, mediante requerimento do Procurador da Fazenda 

Nacional, as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos à 

Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição 

para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

§ 4º No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma 

do art. 28 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, para os fi ns de que trata 

o limite indicado no caput deste artigo, será considerada a soma dos débitos 

consolidados das inscrições reunidas.

Ao julgar o REsp n. 1.111.982/SP, a Primeira Seção, chancelando o 

voto proferido pelo Ministro Castro Meira, decidiu que o caráter irrisório da 

execução fi scal (débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 – dez mil reais) não 

determina a extinção do processo sem resolução do mérito. Impõe-se, a teor da 

norma, apenas o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição.

Veja-se a ementa do precedente:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO 

SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO 

ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.

1. As execuções fi scais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 

(dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição. 

Exegese do artigo 20 da Lei 10.522/02, com a redação conferida pelo artigo 21 da 

Lei 11.033/04.

2. Precedentes: EREsp 669.561/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 1º.08.05; 

EREsp 638.855/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 18.09.06; EREsp 

670.580/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJU de 10.10.05; REsp 940.882/SP, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.08.08; RMS 15.372/SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe de 05.05.08; REsp 1.087.842 Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 

13.04.09; REsp 1.014.996/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 12.03.09; EDcl no 
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REsp 906.443/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.03.09; REsp 952.711/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe de 31.03.09.

3. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 

543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.111.982/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

13/5/2009, DJe 25/5/2009)

Já no julgamento do REsp n. 1.102.554/MG, também da relatoria 

do Ministro Castro Meira, a Primeira Seção reconheceu a possibilidade de 

decretação de prescrição intercorrente nas execuções fi scais arquivadas em razão 

do pequeno valor do crédito se ultrapassados 5 anos da decisão que ordena o 

arquivamento.

É este o teor da ementa lavrada:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR 

DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEF. 

APLICABILIDADE.

1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação 

como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se 

explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente 

se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de 

bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do 

baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.

2. Ainda que a execução fi scal tenha sido arquivada em razão do pequeno 

valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da 

Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo 

fi car paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o 

arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo 

prescricional.

Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando 

não localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a existência de 

execuções eternas e imprescritíveis –, também justifi ca o decreto de prescrição 

nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos 

créditos executados.

4. O § 1º do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções 

quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em conjunto com a 

norma do art. 40, § 4º, da LEF – que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a 
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estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando 

assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1.102.554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 27/5/2009, DJe 8/6/2009)

Faço uma pausa para uma observação: em ambas as hipóteses relatadas, 

a União, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, compôs o polo 

ativo da ação.

Enfim, ao apreciar o REsp 1.363.163/SP, interposto pelo Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI - 2ª 

Região, a Primeira Seção entendeu que a possibilidade de arquivamento do 

feito em razão do diminuto valor da execução a que alude o art. 20 da Lei n. 

10.522/2002 destina-se exclusivamente aos débitos inscritos como Dívida Ativa 

da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou por ela cobrados.

Isso porque não se pode, por analogia, aplicar o referido dispositivo legal 

aos Conselhos de Fiscalização Profi ssional, que se vinculam a regramento 

específi co, ainda que tenham essas entidades natureza autárquica.

Nesse caso, oportuno conferir a integralidade do voto do Relator, Ministro 

Benedito Gonçalves, cuja eloquente fundamentação serve de subsídio para a 

hipótese em apreço:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação do artigo 20, da Lei 

10.522/02 às execuções fi scais propostas pelos Conselhos Regionais de Fiscalização 

Profi ssional.

Conforme relatado, no apelo especial, o recorrente afi rma, em síntese, que 

não é possível a aplicação do artigo 20, da Lei 10.522/02 às execuções fi scais 

propostas pelos conselhos de fi scalização profi ssional, tendo em vista que se 

refere exclusivamente aos débitos da União, inscritos em dívida ativa pela Fazenda 

Nacional. Alega, ainda, que o arquivamento deve ser feito exclusivamente a 

requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, e não por iniciativa direta do 

Judiciário, sendo clara a discricionariedade do executivo para decidir a respeito do 

prosseguimento ou não do feito, discricionariedade esta que deve ser estendida 

aos Conselhos Profi ssionais.

O acórdão recorrido manteve a decisão de primeira instância que determinou 

o arquivamento sem baixa da execução fiscal, até que atinja o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), ainda que se trate de execução fiscal proposta por 

Conselho Regional de Fiscalização Profissional, ao argumento de que esse é 

o entendimento desta Corte. Para embasar sua conclusão, citou os seguintes 
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precedentes: AgRg no AgRg no REsp 945.488-SP, Primeira Turma, Relator: Min. 

Hamilton Carvalhido, DJ 12.11.2009; e REsp 1.157.454-SP, Primeira Turma, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJ 18.08.2010).

A solução da controvérsia, a meu ver, não demanda grandes debates, podendo 

ser extraída do exame do conteúdo do dispositivo legal cuja aplicação se discute, 

verbis (grifos apostos):

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 

requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções 

fi scais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual 

ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Redação dada pela Lei n. 11.033, 

de 2004)

§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados 

quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.

§ 2º Serão extintas as execuções que versem exclusivamente sobre 

honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a 100 Ufi rs 

(cem Unidades Fiscais de Referência).

Da simples le itura do artigo em comento, verifica-se que a determinação 

nele contida destina-se exclusivamente ao débitos inscritos como dívida ativa da 

União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou por ela cobrados.

A possibilidade/necessidade de arquivamento do feito em razão do valor da 

execução fi scal foi determinada mediante critérios específi cos dos débitos de 

natureza tributária cuja credora é a União, dentre os quais os custos gerados 

para a administração pública para a propositura e o impulso de demandas dessa 

natureza, em comparação com os benefícios pecuniários que poderão advir de 

sua procedência.

Desta forma, não há falar em aplicação, por analogia, do referido dispositivo 

legal aos Conselhos de Fiscalização Profi ssional, ainda que se entenda que as 

mencionadas entidades tenham natureza de autarquias.

Com efeito, tal equiparação não pode servir para que sejam aplicadas aos 

Conselhos regras destinadas a um ente público específi co (União) e a débitos de 

natureza exclusivamente tributária.

Conclusão semelhante a que ora se propõe foi sedimentada pela Primeira 

Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n. 1.338.247-

RS, no qual se decidiu que “embora ostentem natureza jurídica de entidades 

autárquicas, não gozam de isenção quanto ao recolhimento de custas e do porte 

de remessa e retorno, tendo em vista a previsão contida no art. 4º, parágrafo 

único, da Lei 9.289/1996, que prevalece sobre as demais (arts. 27 e 511 do CPC; e 

art. 39 da Lei 6.830/1980)”.
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A respeito da situação específica dos autos, destaco, ainda, que há regra 

específica destinada às execuções fiscais propostas pelos Conselhos de 

Fiscalização Profi ssional, prevista pelo artigo 8º da Lei n. 12.514/2011, a qual pelo 

Princípio da Especialidade, deve ser aplicada no caso concreto.

Eis o teor do referido dispositivo (grifos apostos):

Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a 

anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa 

física ou jurídica inadimplente.

Parágrafo único. O disposto no caput não limitará a realização de 

medidas administrativas de cobrança, a aplicação de sanções por violação 

da ética ou a suspensão do exercício profi ssional.

Esse dispositivo, diferentemente daquele aplicado pela Corte de origem, 

leva em consideração as especifi cidades e parâmetros referentes aos Conselhos 

de fi scalização, mormente os valores cobrados a título de anuidade, para que 

se identifi quem as situações em que o custo da movimentação do judiciário 

seria maior do que o direito pecuniário pleiteado, de modo a “impedir” o 

prosseguimento da demanda.

Neste sentido, a submissão dos Conselhos de fiscalização profissional ao 

regramento do artigo 20, da Lei 10.522/02 confi gura, em última análise, vedação 

ao direito de acesso ao poder judiciário e obtenção da tutela jurisdicional 

adequada, assegurados constitucionalmente, uma vez que cria obstáculo 

desarrazoado para que as entidades em questão efetuem as cobranças de valores 

aos quais têm direito.

Sob esse prisma, a imposição de difi culdades para a cobrança judicial das 

contribuições, as quais, difi cilmente, atingiriam a quantia mínima para o manejo 

da ação executiva, poderia até mesmo prejudicar a realização das atividades 

dos Conselhos, uma vez que tais contribuições recebidas dos profi ssionais são, 

sabidamente, a maior fonte de receita das referidas entidades.

Em razão de todas essas considerações, e com a devida vênia aos precedentes 

em sentido contrário, entendo que não se pode aplicar à presente hipótese a 

conclusão da Primeira Seção, tomada no julgamento do Recurso Especial de n. 

1.111.982-SP, sob o regime do artigo 534-C do CPC.

Isto porque, naquele feito, no qual se pacificou a orientação de que as 

execuções fi scais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição, foi debatida 

a interpretação do já mencionado artigo 20 da Lei 10.522/02, em caso específi co 

de execução fi scal promovida pela Fazenda Nacional referente a débito inscrito em 

dívida ativa pela União, sem se discutir acerca da possibilidade de aplicação de tal 

determinação às demandas propostas pelos Conselhos Regionais.
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Por outro lado, nos precedentes citados pelo acórdão embargado também 

não foi realizado o referido debate.

Por fi m, em razão da conclusão pelo afastamento da aplicação do artigo 20, 

da Lei 10.522/02 às execuções fi scais propostas pelos Conselhos regionais de 

fi scalização, entendo que fi ca prejudicada a discussão referente à necessidade de 

que o arquivamento do feito seja realizado exclusivamente a requerimento do 

Procurador da Fazenda Nacional.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para que, em razão da 

inaplicabilidade do artigo 20, da Lei 10.522/02 ao caso concreto, prossiga a 

execução fi scal.

Voltemos ao art. 20, caput, da Lei n. 10.522/2002:

Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do 

Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos 

inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

Efetivamente, o dispositivo em comento não deixa dúvidas de que o 

comando nele inserido refere-se unicamente aos débitos inscritos na Dívida 

Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela 

cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em complementação, cabe mencionar que a Portaria MF 75, de 22 de 

março de 2012, a qual dispõe sobre a inscrição de débitos na Dívida Ativa da 

União e o ajuizamento de execuções fi scais pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, autoriza, no seu art. 2º (com a redação conferida pela MF 30/2012), 

o Procurador da Fazenda Nacional a requerer o arquivamento, sem baixa na 

distribuição, das execuções fi scais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que 

não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.

No entanto, a presente execução fi scal foi ajuizada pelo IBAMA – autarquia 

federal criada pela Lei n. 7.735/1989, dotada de personalidade jurídica de 

direito público, autonomia administrativa e fi nanceira, vinculada ao Ministério 

do Meio Ambiente – e subscrita pela Procuradora Federal ofi ciante, com o 

desiderato de obter o pagamento de multa, no valor de R$ 4.941,25 (quatro mil 

novecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), aplicada por infração 

ao meio ambiente relativa ao transporte de madeira sem licença obrigatória.
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A Lei n. 10.480/2002, ao criar a Procuradoria-Geral Federal, órgão 

vinculado à Advocacia-Geral da União, atribuiu-lhe (art. 10) a “representação 

judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas 

atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez 

e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, 

inscrevendo-os em dívida ativa, para fi ns de cobrança amigável ou judicial”.

A Lei n. 11.098/2005 acrescentou os seguintes parágrafos ao art. 10 da Lei 

n. 10.480/2002:

§ 11. As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Regionais 

Federais, as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais 

Federais poderão assumir defi nitivamente as atividades de representação judicial 

e extrajudicial das autarquias e das fundações públicas federais de âmbito 

nacional.

§ 12. As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Regionais 

Federais, as Procuradorias Federais nos Estados e as Procuradorias Seccionais 

Federais poderão ainda centralizar as atividades de apuração da liquidez e certeza 

dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades das autarquias e 

fundações públicas federais, incluindo as de âmbito nacional, inscrevendo-os em 

dívida ativa, para fi ns de cobrança amigável ou judicial, bem como as atividades 

de consultoria e assessoramento jurídico delas derivadas.

§ 13. Nos casos previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo, as respectivas autarquias 

e fundações públicas federais darão o apoio técnico, fi nanceiro e administrativo à 

Procuradoria-Geral Federal até a sua total implantação.”

E a Lei n. 11.457/2007, assim dispôs no seu art. 22:

Art. 22. As autarquias e fundações públicas federais darão apoio técnico, 

logístico e financeiro, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da 

publicação desta Lei, para que a Procuradoria-Geral Federal assuma, de forma 

centralizada, nos termos dos §§ 11 e 12 do art. 10 da Lei n. 10.480, de 2 de julho de 

2002, a execução de sua dívida ativa.

Ademais, por força do art. 12 da Lei Complementar n. 73/1973 e do art. 1º 

da Decreto-Lei n. 147/1967, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional efetua 

a cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa da União, tributários ou não 

tributários.

Na página virtual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional consta 

relação de diversos órgãos da Administração Pública Federal cujos créditos são 

por ela cobrados: Caixa Econômica Federal, Departamento de Polícia Federal, 
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Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça Militar, Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Defesa, Ministério da 

Defesa, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Ministério do Trabalho e Emprego, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional e 

Tribunal Marítimo.

Verifi ca-se que são distintas as atribuições da Procuradoria-Geral Federal 

e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, razão pela qual não se pode 

equipará-las para os fi ns do art. 20 da Lei n. 10.522/2002.

Nas execuções fiscais propostas pela Procuradoria-Geral Federal, a 

dispensa de inscrição e o não ajuizamento de ações para a cobrança do crédito 

encontram-se subordinados à autorização do Advogado-Geral da União e do 

enquadramento em uma das hipóteses previstas na Lei n. 9.469/1997.

Oportuno conferir a letra da lei, sobretudo o que dispõe o art. 1º-A da 

Lei n. 9.469/1997, incluído pela Lei n. 11.941/2009, suplantando de vez a 

controvérsia:

Art. 1º-A. O Advogado-Geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito, 

autorizar o não ajuizamento de ações e a não-interposição de recursos, assim 

como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos 

respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos da União e das autarquias 

e fundações públicas federais, observados os critérios de custos de administração 

e cobrança.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à Dívida Ativa da 

União e aos processos em que a União seja autora, ré, assistente ou opoente cuja 

representação judicial seja atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

De passagem, cabe mencionar a antiga redação do art. 1º da Lei n. 

9.469/1997:

O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos das autarquias, das 

fundações e das empresas públicas federais poderão autorizar a realização de 

acordos ou transações, em juízo, para terminar o litígio, nas causas de valor 

até R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), a não-propositura de ações e a não-

interposição de recursos, assim como requerimento de extinção das ações 

em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança 

de créditos, atualizados, de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em 

que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou 

opoentes, nas condições aqui estabelecidas.
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Ao que parece, restou corroborada a assertiva do recorrente no sentido de 

que outros são os alcances das sanções aplicadas por estas autarquias federais 

– fi nalidade preventiva, punitiva, exemplifi cativa, educativa e social –, fruto 

do exercício do poder de polícia, aqui ambiental e voltado à preservação do 

patrimônio natural.

Em suma: o art. 20 da Lei n. 10.522/2002 não se aplica às execuções de créditos 

das autarquias federais cobrados pela Procuradoria-Geral Federal.

Assim, merece reforma o acórdão recorrido ao manter a decisão do Juiz 

federal de primeira instância que determinou o arquivamento do feito, sem baixa 

na distribuição, equivocadamente com base no art. 20 da Lei n. 10.522/2002.

Fica prejudicada a discussão acerca do arquivamento ex offi  cio da ação 

executiva pelo Magistrado.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o 

prosseguimento da execução fi scal.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

8/2008.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.363.163-SP (2013/0024112-0)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de 

     São Paulo - CRECI 2ª Região

Advogados: Aparecida Alice Lemos e outro(s)

Marcelo Pedro Oliveira e outro(s)

Recorrido: Lessa Imobiliária S/C Ltda

Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO 
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PROFISSIONAL. DÉBITOS COM VALORES INFERIORES 

A R$ 10.000,00. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. 

IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 20, DA LEI 10.522/02. 

INAPLICABILIDADE. LEI 12.514/11. PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, 

SUJEITO AO REGIME DO ARTIGO 543-C, DO CPC.

1. Recurso especial no qual se debate a possibilidade de aplicação 

do artigo 20 da Lei 10.522/02 às execuções fi scais propostas pelos 

Conselhos Regionais de Fiscalização Profi ssional.

2. Da simples leitura do artigo em comento, verifi ca-se que a 

determinação nele contida, de arquivamento, sem baixa, das execuções 

fi scais referentes aos débitos com valores inferiores a R$ 10.000,00 

(dez mil reais) destina-se exclusivamente aos débitos inscritos como 

dívida ativa da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou por 

ela cobrados.

3. A possibilidade/necessidade de arquivamento do feito em 

razão do valor da execução fi scal foi determinada pela Lei 10.522/02, 

mediante critérios específicos dos débitos de natureza tributária 

cuja credora é a União, dentre os quais os custos gerados para a 

administração pública para a propositura e o impulso de demandas 

desta natureza, em comparação com os benefícios pecuniários que 

poderão advir de sua procedência.

4. Não há falar em aplicação, por analogia, do referido dispositivo 

legal aos Conselhos de Fiscalização Profi ssional, ainda que se entenda 

que as mencionadas entidades tenham natureza de autarquias, 

mormente porque há regra específi ca destinada às execuções fi scais 

propostas pelos Conselhos de Fiscalização Profi ssional, prevista pelo 

artigo 8º da Lei n. 12.514/2011, a qual, pelo Princípio da Especialidade, 

deve ser aplicada no caso concreto.

5. A submissão dos Conselhos de fi scalização profi ssional ao 

regramento do artigo 20 da Lei 10.522/02 confi gura, em última 

análise, vedação ao direito de acesso ao poder judiciário e à obtenção 

da tutela jurisdicional adequada, assegurados constitucionalmente, 

uma vez que cria obstáculo desarrazoado para que as entidades em 

questão efetuem as cobranças de valores aos quais têm direito.
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6. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 

543-C, do CPC.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Ari Pargendler, Eliana 

Calmon, Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 11 de setembro de 2013 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 30.9.2013

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo 

- CRECI 2ª Região, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional da Terceira 

Região, assim ementado (fl . 90):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. 

ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 20 DA LEI N. 10.522/2002. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.

Em suas razões, o recorrente aponta violação do artigo 20, da Lei 

10.522/02, ao argumento de que deve ser aplicado tão somente às execuções 

fi scais ajuizadas pela União Federal, sob pena de impossibilitar a propositura 

de quaisquer execuções fi scais pelos conselhos profi ssionais para cobranças de 

débitos inadimplidos, em razão do alto valor do teto mínimo estipulado pela 

referida lei, quando comparado às mensalidades das quais são credores tais 

conselhos.
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Sem contrarrazões (fl . 112).

Às fl s. 117-118, foi proferida decisão positiva de admissibilidade, na qual 

o apelo especial foi afetado ao regime previsto no artigo 543-C, § 1º do CPC.

Por meio da decisão de fl . 129, determinei a submissão do presente feito ao 

regime dos recursos especiais repetitivos.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do 

recurso especial, em parecer cuja ementa se transcreve a seguir:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

VALOR ÍNFIMO. ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. 

PRECEDENTES.

I - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a execução fiscal 

relativa a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ter seus 

autos arquivados, sem baixa na distribuição, podendo, a posteriori, ser reativados 

se os valores dos débitos vierem a ultrapassar tal limite, consoante disposto no 

artigo 20 da Lei 10.522/2002.

II - Parecer pelo desprovimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, conheço do recurso especial.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação do artigo 20, da Lei 

10.522/02 às execuções fi scais propostas pelos Conselhos Regionais de Fiscalização 

Profi ssional.

Conforme relatado, no apelo especial, o recorrente afi rma, em síntese, 

que não é possível a aplicação do artigo 20, da Lei 10.522/02 às execuções 

fi scais propostas pelos conselhos de fi scalização profi ssional, tendo em vista 

que se refere exclusivamente aos débitos da União, inscritos em dívida ativa 

pela Fazenda Nacional. Alega, ainda, que o arquivamento deve ser feito 

exclusivamente a requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, e não por 

iniciativa direta do Judiciário, sendo clara a discricionariedade do executivo para 

decidir a respeito do prosseguimento ou não do feito, discricionariedade esta 

que deve ser estendida aos Conselhos Profi ssionais.
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O acórdão recorrido manteve a decisão de primeira instância que 

determinou o arquivamento sem baixa da execução fi scal, até que atinja o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda que se trate de execução fi scal proposta 

por Conselho Regional de Fiscalização Profi ssional, ao argumento de que esse 

é o entendimento desta Corte. Para embasar sua conclusão, citou os seguintes 

precedentes: AgRg no AgRg no REsp 945.488 - SP, Primeira Turma, Relator: 

Min. Hamilton Carvalhido, DJ 12.11.2009; e REsp 1.157.454 - SP, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 18.08.2010).

A solução da controvérsia, a meu ver, não demanda grandes debates, 

podendo ser extraída do exame do conteúdo do dispositivo legal cuja aplicação 

se discute, verbis (grifos apostos):

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento 

do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fi scais de débitos 

inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). (Redação dada pela Lei n. 11.033, de 2004)

§ 1º Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando 

os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.

§ 2º Serão extintas as execuções que versem exclusivamente sobre honorários 

devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a 100 Ufi rs (cem Unidades 

Fiscais de Referência).

Da simples leitur a do artigo em comento, verifi ca-se que a determinação 

nele contida destina-se exclusivamente ao débitos inscritos como dívida ativa da 

União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou por ela cobrados.

A possibilidade/necessidade de arquivamento do feito em razão do valor 

da execução fi scal foi determinada mediante critérios específi cos dos débitos 

de natureza tributária cuja credora é a União, dentre os quais os custos gerados 

para a administração pública para a propositura e o impulso de demandas dessa 

natureza, em comparação com os benefícios pecuniários que poderão advir de 

sua procedência.

Desta forma, não há falar em aplicação, por analogia, do referido dispositivo 

legal aos Conselhos de Fiscalização Profi ssional, ainda que se entenda que as 

mencionadas entidades tenham natureza de autarquias.

Com efeito, tal equiparação não pode servir para que sejam aplicadas aos 

Conselhos regras destinadas a um ente público específi co (União) e a débitos de 

natureza exclusivamente tributária.
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Conclusão semelhante a que ora se propõe foi sedimentada pela Primeira 

Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n. 

1.338.247-RS, no qual se decidiu que “embora ostentem natureza jurídica de 

entidades autárquicas, não gozam de isenção quanto ao recolhimento de custas 

e do porte de remessa e retorno, tendo em vista a previsão contida no art. 4º, 

parágrafo único, da Lei 9.289/1996, que prevalece sobre as demais (arts. 27 e 

511 do CPC; e art. 39 da Lei 6.830/1980)”.

A respeito da situação específica dos autos, destaco, ainda, que há 

regra específi ca destinada às execuções fi scais propostas pelos Conselhos de 

Fiscalização Profi ssional, prevista pelo artigo 8º da Lei n. 12.514/2011, a qual 

pelo Princípio da Especialidade, deve ser aplicada no caso concreto.

Eis o teor do referido dispositivo (grifos apostos):

Art. 8º Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades 

inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica 

inadimplente.

Parágrafo único. O disposto no caput não limitará a realização de medidas 

administrativas de cobrança, a aplicação de sanções por violação da ética ou a 

suspensão do exercício profi ssional.

Esse dispositivo, diferentemente daquele aplicado pela Corte de origem, 

leva em consideração as especifi cidades e parâmetros referentes aos Conselhos 

de fi scalização, mormente os valores cobrados a título de anuidade, para que 

se identifi quem as situações em que o custo da movimentação do judiciário 

seria maior do que o direito pecuniário pleiteado, de modo a “impedir” o 

prosseguimento da demanda.

Neste sentido, a submissão dos Conselhos de fi scalização profi ssional ao 

regramento do artigo 20, da Lei 10.522/02 confi gura, em última análise, vedação 

ao direito de acesso ao poder judiciário e obtenção da tutela jurisdicional 

adequada, assegurados constitucionalmente, uma vez que cria obstáculo 

desarrazoado para que as entidades em questão efetuem as cobranças de valores 

aos quais têm direito.

Sob esse prisma, a imposição de difi culdades para a cobrança judicial das 

contribuições, as quais, difi cilmente, atingiriam a quantia mínima para o manejo 

da ação executiva, poderia até mesmo prejudicar a realização das atividades 

dos Conselhos, uma vez que tais contribuições recebidas dos profi ssionais são, 

sabidamente, a maior fonte de receita das referidas entidades.
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Em razão de todas essas considerações, e com a devida vênia aos 

precedentes em sentido contrário, entendo que não se pode aplicar à presente 

hipótese a conclusão da Primeira Seção, tomada no julgamento do Recurso 

Especial de n. 1.111.982-SP, sob o regime do artigo 534-C do CPC.

Isto porque, naquele feito, no qual se pacifi cou a orientação de que as 

execuções fi scais relativas a débitos iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição, foi debatida 

a interpretação do já mencionado artigo 20 da Lei 10.522/02, em caso específi co 

de execução fi scal promovida pela Fazenda Nacional referente a débito inscrito em 

dívida ativa pela União, sem se discutir acerca da possibilidade de aplicação de tal 

determinação às demandas propostas pelos Conselhos Regionais.

Por outro lado, nos precedentes citados pelo acórdão embargado também 

não foi realizado o referido debate.

Por fi m, em razão da conclusão pelo afastamento da aplicação do artigo 

20, da Lei 10.522/02 às execuções fi scais propostas pelos Conselhos regionais 

de fi scalização, entendo que fi ca prejudicada a discussão referente à necessidade 

de que o arquivamento do feito seja realizado exclusivamente a requerimento do 

Procurador da Fazenda Nacional.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para que, em razão 

da inaplicabilidade do artigo 20, da Lei 10.522/02 ao caso concreto, prossiga a 

execução fi scal.

É como voto.
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SÚMULA N. 584

As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as 

sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro 

privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1º, da Lei n. 

8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofi ns prevista no art. 

18 da Lei n. 10.684/2003.

Referências:

CPC/2015, art. 1.036.

Lei n. 8.212/1991, art. 22, § 1º.

Lei n. 9.718/1998, art. 3º, § 6º.

Lei n. 10.684/2003, art. 18.

Precedentes:

(*)REsp   1.400.287-RS  (1ª S, 22.04.2015 – DJe 03.11.2015)  

      –  acórdão publicado na íntegra

(*)REsp   1.391.092-SC  (1ª S, 22.04.2015 – DJe 10.02.2016)

EAREsp   329.732-RS  (1ª S, 13.05.2015 – DJe 1º.07.2015)

EAREsp   342.463-SC  (1ª S, 27.05.2015 – DJe 1º.06.2015)

AgRg no AREsp  403.669-RS  (1ª T, 19.05.2015 – DJe 28.05.2015)

AgRg no AREsp  402.105-RS  (1ª T, 20.10.2015 – DJe 06.11.2015)

AgRg no AREsp  327.554-RS  (2ª T, 10.11.2015 – DJe 20.11.2015)

(*) Recursos repetitivos.

Primeira Seção, em 14.12.2016

DJe 1º.2.2017





RECURSO ESPECIAL N. 1.400.287-RS (2013/0191520-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrido: Almeida e Linn Corretora de Seguros S/S Ltda

Advogados: Guilherme Luciano Termignoni

Marcelo Motta Coelho Silva e outro(s)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO 

CPC. COFINS. SOCIEDADES CORRETORAS DE SEGURO 

E SOCIEDADES CORRETORAS, DISTRIBUIDORAS DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 22, § 1º, DA LEI 8.212/91 APLICADO À COFINS 

POR FORÇA DO ART. 3º, § 6º DA LEI N. 9.718/98 E ART. 

18 DA LEI 10.684/2003. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA (4%) 

PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 10.684/2003.

1. Não cabe confundir as “sociedades corretoras de seguros” 
com as “sociedades corretoras de valores mobiliários” (regidas pela 
Resolução BACEN n. 1.655/89) ou com os “agentes autônomos de 
seguros privados” (representantes das seguradoras por contrato de 
agência). As “sociedades corretoras de seguros” estão fora do rol de entidades 
constantes do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.212/91.

2. Precedentes no sentido da impossibilidade de enquadramento 

das empresas corretoras de seguro como sociedades corretoras:

2.1) Primeira Turma: AgRg no AgRg no REsp 1.132.346/PR, 

Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 17/09/2013; AgRg no AREsp 

307.943/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03.09.2013; 

AgRg no REsp 1.251.506/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado 

em 01/09/2011;

2.2) Segunda Turma: REsp 396.320/PR, Rel. Min. Francisco 

Peçanha Martins, julgado em 16.12.2004.
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3. Precedentes no sentido da impossibilidade de equiparação das 

empresas corretoras de seguro aos agentes de seguros privados:

3.1) Primeira Turma: AgRg no AREsp 441.705/RS, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 03/06/2014; AgRg no 

AREsp 341.247/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 

22/10/2013; AgRg no AREsp 355.485/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 

julgado em 22/10/2013; AgRg no REsp 1.230.570/PR, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, julgado em 05/09/2013; AgRg no AREsp 307.943/

RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2013; AgRg 

no REsp 1.251.506/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

01/09/2011; REsp 989.735/PR, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 

01/12/2009;

3.2) Segunda Turma: AgRg no AREsp 334.240/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, julgado em 20/08/2013; AgRg no AREsp 

426.242/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/02/2014; 

EDcl no AgRg no AREsp 350.654/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 

julgado em 10/12/2013; AgRg no AREsp 414.371/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, julgado em 05/12/2013; AgRg no AREsp 

399.638/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 26/11/2013; 

AgRg no AREsp 370.921/RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

em 01/10/2013; REsp 1.039.784/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 07/05/2009.

4. Precedentes superados no sentido da possibilidade de 

enquadramento das empresas corretoras de seguro como sociedades 

corretoras:

4.1) Segunda Turma: AgRg no AgRg no AREsp 333.496/SC, 

Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10.09.2013; AgRg nos 

EDcl no AgRg no AREsp 342.463/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 26.11.2013; REsp 699.905/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em 05.11.2009; AgRg no REsp 1.015.383/RS, Rel. 

Min. Herman Benjamin, julgado em 19/05/2009; REsp 1.104.659/

RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 05/05/2009; REsp 555.315/

RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Castro 

Meira, julgado em 21/06/2007.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime 

do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
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ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte resultado 

de julgamento: “A Seção, por maioria, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.”

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves (voto-vista), Assusete Magalhães, 

Sérgio Kukina, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 22 de abril de 2015 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 3.11.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto com fulcro no permissivo do art. 105, III, “a”, da Constituição 

Federal de 1988, contra acórdão que considerou a “sociedade corretora de seguros” 

inconfundível com as “sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários”, e acaso equiparada com os “agentes autônomos de seguros”, estaria 

da mesma forma desobrigada do recolhimento da COFINS com a alíquota 

majorada de 3% para 4% pelo art. 18, da Lei n. 9.718/98, por se tratarem estes 

de pessoas físicas. O julgado restou assim ementado (e-STJ fl s. 208/212):

TRIBUTÁRIO. COFINS. EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS. AUMENTO DE 

ALÍQUOTA PARA 4%. ART. 18 DA LEI 10.684/2003. INAPLICABILIDADE. EMPREGO 

DA ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 108 DO CTN. 

COMPENSAÇÃO.

1. A elevação de alíquota da COFINS, de 3% para 4%, levada a efeito pelo art. 

18 da Lei n. 10.684/2003, não se aplica às corretoras de seguros.

2. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não 

previsto em lei (§ 1º do art. 108 do CTN).

3. Reconhecido o direito da parte autora de compensar os valores recolhidos a 

maior a título de COFINS, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96.
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Alega a recorrente Fazenda Nacional que houve violação ao art. 18, da 

Lei n. 10.684/2003, art. 3º, §6º, da Lei n. 9.718/98 e art. 22, §1º, da Lei n. 

8.212/91. Entende que a alíquota majorada de 3% para 4% de COFINS para as 

“sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários” abrange também 

as “sociedades corretoras de seguros”, posto que espécie do gênero “sociedades 

corretoras”. Sustenta que as atividades desenvolvidas pelas “sociedades corretoras 

de seguros” são equivalentes àquelas dos “agentes autônomos de seguros”, sendo 

ambos fi scalizados pela SUSEP, daí a necessidade de um regime de tributação 

equivalente (e-STJ fl s. 218/247).

Contrarrazões nas e-STJ fl s. 261/274.

O recurso não foi admitido na origem, tendo subido a esta Corte via 

reautuação de agravo em recurso especial (e-STJ fl s. 277/278 e 323).

Ao verifi car tratar-se de tema repetitivo no âmbito da Primeira Seção 

do STJ, determinei o processamento pelo novo procedimento do artigo 

543-C do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução STJ n. 

8/2008. Observo ser tema distinto porém análogo e complementar àquele a ser 

enfrentado no recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.391.092/SC, 

de minha relatoria, pois este versa sobre a colocação das “sociedades corretoras de 

seguros” dentro do bojo de um conjunto maior de “sociedades corretoras” e aquele 

versa sobre a identidade entre as “sociedades corretoras de seguros” e os “agentes 

autônomos de seguros”, a fi m de que se aplique o art. 18, da Lei n. 10.684/2003.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso 

especial ao sabor da Súmula n. 83/STJ (e-STJ fl s. 337/339).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente, 

registro a necessidade de julgamento deste recurso conjuntamente com o RESP. 

1.391.092/SC. Isto porque o presente recurso versa sobre tema distinto porém 

análogo e complementar àquele a ser enfrentado no recurso representativo da 

controvérsia REsp n. 1.391.092/SC, também de minha relatoria. O presente 

recurso especial versa sobre a colocação das “sociedades corretoras de seguros” 

dentro do bojo de um conjunto maior de “sociedades corretoras” e aquele versa 

sobre a identidade entre as “sociedades corretoras de seguros” e os “agentes autônomos 

de seguros”, a fi m de que se aplique o art. 18, da Lei n. 10.684/2003.
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Conheço do recurso quanto à alegada violação ao art. 18, da Lei n. 

10.684/2003, ao art. 3º, § 6º, da Lei n. 9.718/98 e ao art. 22, §1º, da Lei n. 

8.212/91. Presente o prequestionamento. Examino.

A partir de 2003, com a entrada em vigor do art. 18 da Lei 10.684, do 

mesmo ano, alterou-se a alíquota da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) devida pelas pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º 

e 8º do artigo 3º da Lei 9.718 de 1998. A legislação em questão majorou de 3% 

(três por cento) para 4% (quatro por cento) a alíquota do referido tributo para 

um grupo bastante específi co de contribuintes, invocando a letra do art. 22, §1º, 

da Lei n. 8.212/91, que para as “sociedades corretoras” e “agentes autônomos de 

seguros privados” estabeleceu o adicional da contribuição a cargo da empresa 

destinada à Seguridade Social de dois vírgula cinco por cento, transcrevo:

Lei n. 10.684/2003

Art. 18. Fica elevada para quatro por cento a alíquota da Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devida pelas pessoas jurídicas 

referidas nos §§ 6º e 8º do art. 3º da Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998.

Lei n. 9.718/98

§ 6º Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP 

e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n. 8.212, de 1991, 

além das exclusões e deduções mencionadas no § 5º poderão excluir ou deduzir: 

(Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

Lei n. 8.212/91

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, 

além do disposto no art. 23, é de:

[...]

§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento 

e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 

mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 

capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de 

previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste 

artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento 

sobre a base de cálculo defi nida nos incisos I e III deste artigo. (Redação dada pela Lei 

n. 9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001).



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

538

Muito embora os dispositivos legais citados da Lei n. 10.684/2003 e da 

Lei n. 9.718/98 se refi ram à COFINS e o mencionado art. 22, § 1º, da Lei n. 

8.212/91 se refi ra à contribuição patronal para a Seguridade Social, o texto legal 

que deve ser interpretado para a verifi cação da incidência do tributo é o mesmo 

art. 22, § 1º, da Lei n. 8.212/91. Sendo assim, a questão que se põe é saber 

se as “sociedades corretoras de seguros” podem ser equiparadas aos “agentes 

autônomos de seguros privados” a que alude a lei, para fi ns de tributação, e/ou 

se sob a terminologia “sociedades corretoras”, contida no art. 22, § 1º, da Lei n. 

8.212/91, se encontram também as “sociedades corretoras de seguros”.

Decerto, o tema ganha em complexidade quando percebemos sua 

influência em diversos pontos do sistema montado para a arrecadação de 

tributos, pois o disposto no art. 22, § 1º, da Lei n. 8.212/91 se irradia para 

outras relações tributárias. Para exemplo, não podem as “sociedades corretoras 

de seguros” pleitear o gozo da tributação pela COFINS cumulativa com base 

no art. 10, I, da Lei n. 10.833/2003, com alíquota de 3%, e simultaneamente 

não se pretenderem tributadas pela alíquota de 4% da COFINS cumulativa 

ao argumento de não estarem listadas no art. 22, § 1º, da Lei n. 8.212/91, 

pois se não estão listadas nesse último artigo, também não o estão no art. 10, 

I, da Lei n. 10.833/2003 que lhe exclui do regime não-cumulativo. Se assim 

o for, a sua tributação pela COFINS cumulativa com alíquota de 3% somente 

subsistirá acaso enquadradas em quaisquer dos demais incisos do art. 10, da Lei 

n. 10.833/2003. Do contrário, a tributação será pela COFINS não-cumulativa, 

com alíquota de 7,6%.

Em outro exemplo, também não se pode admitir que a equiparação (ou 

desequiparação) das “sociedades corretoras de seguros” às “sociedades corretoras” 

ou aos “agentes autônomos de seguros privados” seja válida para a COFINS e 

não o seja para a contribuição patronal, para a majoração da alíquota da CSLL 

estabelecida no art. 11 da Lei Complementar n. 70/91, ou para obrigatoriedade 

de apuração do IRPJ pelo lucro real estabelecida no art. 5º, III, da Lei n. 

8.541/92. Isto porque, repito, todos os dispositivos legais aludem ao mesmo art. 

22, § 1º, da Lei n. 8.212/91, que se conecta com todo o sistema através do art. 

3º, § 6º, da Lei n. 9.718/98, ou à expressão nele contida, a saber:

Lei n. 8.541/92

Art. 5º Sem prejuízo do pagamento mensal do imposto sobre a renda, de 

que trata o art. 3º, desta lei, a partir de 1º de janeiro de 1993, fi carão obrigadas à 

apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
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[...]

III - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 

arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados 

e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;

[...]

Lei Complementar n. 70/91

Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1º do 

art. 23 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social sobre 

o lucro das instituições a que se refere o § 1º do art. 22 da mesma lei, mantidas as 

demais normas da Lei n. 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações 

posteriormente introduzidas.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo fi cam 

excluídas do pagamento da contribuição social sobre o faturamento, instituída 

pelo art. 1º desta lei complementar.

Lei n. 10.833/2003

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes 

anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 15 a 85:

I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, e 9º do art. 3º da Lei n. 9.718, de 1998, 

ena Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983;

[...]

Lei n. 10.684/2003

Art. 18. Fica elevada para quatro por cento a alíquota da Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social – COFINS devida pelas pessoas jurídicas 

referidas nos §§ 6º e 8º do art. 3º da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.

Lei n. 9.718/98

§ 6º Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP 

e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n. 8.212, de 1991, 

além das exclusões e deduções mencionadas no § 5º, poderão excluir ou deduzir: 

(Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

Lei n. 8.212/91

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, 

além do disposto no art. 23, é de:
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[...]

§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento 

e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 

mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 

capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de 

previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste 

artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento 

sobre a base de cálculo defi nida nos incisos I e III deste artigo. (Redação dada pela Lei 

n. 9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001).

A propósito, tal correlação sistêmica foi observada pela própria Secretaria 

da Receita Federal do Brasil em mais de uma oportunidade ao submeter 

as sociedades corretoras de seguros ao regime de apuração cumulativa da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS):

Solução de Consulta SRF n. 04/2008:

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofi ns 

EMENTA: CORRETORAS DE SEGUROS. ALÍQUOTA. As sociedades corretoras de 

seguros estão sujeitas à apuração e ao recolhimento da contribuição para a Cofi ns 

pelo regime cumulativo, aplicando-se a alíquota de 4% (quatro por cento) sobre os 

fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro de 2003.

Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 17, de 23 de dezembro de 2011 DOU de 

26.12.2011 Dispõe sobre o regime de apuração e a alíquota da Cofi ns aplicáveis às 

sociedades corretoras de seguros.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , no uso da atribuição que 

lhe confere o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n. 587, de 21 de dezembro de 

2010, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 10 da Lei n. 10.833, de 29 de 

dezembro de 2003, no art. 18 da Lei n. 10.684, de 30 de maio de 2003, no § 6º 

do art. 3º da Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998, no § 1º do art. 22 da Lei n. 

8.212, de 24 de julho de 1991, e na Solução de Divergência Cosit n. 26 , de 24 de 

novembro de 2011, declara:

Artigo único. As sociedades corretoras de seguros subsumem-se ao § 1º do art. 

22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, e, portanto, estão sujeitas ao regime de 

apuração cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofi ns), conforme inciso I do art. 10 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 

e à alíquota de 4% (quatro por cento) da mesma contribuição, consoante o art. 18 

da Lei n. 10.684, de 30 de maio de 2003.
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Sendo assim, se a “sociedade corretora de seguros” for considerada, ou não, 

“sociedade corretora” ou “agente autônomo de seguro”, deverá sê-lo para todos 

os efeitos, assumindo o regime jurídico próprio da respectiva classifi cação. Este 

o alerta que faço para as partes e demais julgadores, pois há refl exos tributários 

do que aqui será decidido para além do presente julgamento e tais refl exos não o 

foram expressamente mensurados nos autos.

Voltando ao debate a respeito da interpretação do art. 22, § 1º, da Lei n. 

8.212/91, registro que a jurisprudência das Turmas deste STJ é bem oscilante 

quanto ao ponto e não houve ainda enfrentamento do tema pela Seção. Tal 

impossibilita a aplicação da Súmula n. 83/STJ ou a adoção de qualquer critério 

quantitativo ou temporal de julgados para se analisar o assunto. Para exemplo, 

em pesquisa realizada no sítio desta Corte encontrei os seguintes precedentes 

que defendem as mais variadas posições:

a) No sentido da impossibilidade de enquadramento das empresas corretoras 

de seguro como sociedades corretoras:

a.1) Primeira Turma: AgRg no AgRg no REsp 1.132.346/PR, Rel. Min. 

Ari Pargendler, julgado em 17/09/2013; AgRg no AREsp 307.943/RS, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03.09.2013; AgRg no REsp 1.251.506/

PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01/09/2011;

a.2) Segunda Turma: REsp 396.320/PR, Rel. Min. Francisco Peçanha 

Martins, julgado em 16.12.2004;

b) No sentido da possibilidade de enquadramento das empresas corretoras 

de seguro como sociedades corretoras:

b.1) Segunda Turma: AgRg no AgRg no AREsp 333.496/SC, Rel. Min. 

Herman Benjamin, julgado em 10.09.2013; AgRg nos EDcl no AgRg no 

AREsp 342.463/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26.11.2013; 

REsp 699.905/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

05.11.2009; AgRg no REsp 1.015.383/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 19/05/2009; REsp 1.104.659/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado 

em 05/05/2009; REsp 555.315/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ 

acórdão Min. Castro Meira, julgado em 21/06/2007;

c) no sentido da impossibilidade de equiparação das empresas corretoras de 

seguro aos agentes de seguros privados:

c.1) Primeira Turma: AgRg no AREsp 441.705/RS, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, julgado em 03/06/2014; AgRg no AREsp 341.247/RS, 
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Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 22/10/2013; AgRg no AREsp 

355.485/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 22/10/2013; AgRg no 

REsp 1.230.570/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 05/09/2013; 

AgRg no AREsp 307.943/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

03/09/2013; AgRg no REsp 1.251.506/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

julgado em 01/09/2011; REsp 989.735/PR, Rel. Min. Denise Arruda, julgado 

em 01/12/2009;

c.2) Segunda Turma: AgRg no AREsp 334.240/RS, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 20/08/2013; AgRg no AREsp 426.242/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, julgado em 04/02/2014; EDcl no AgRg no AREsp 

350.654/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/12/2013; AgRg no AREsp 

414.371/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/12/2013; AgRg no 

AREsp 399.638/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 26/11/2013; AgRg 

no AREsp 370.921/RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 01/10/2013; 

REsp 1.039.784/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/05/2009.

Desse modo, o tema necessita ser revisitado para que esta Primeira Seção 

em defi nitivo se pronuncie afastando a insegurança jurídica que sobre ele paira 

diante da fragilidade da jurisprudência das Turmas.

Adentrando ao mérito, observo que, efetivamente, as “sociedades corretoras 

de seguros” atuam angariando e promovendo contratos de seguros entre 

empresas seguradoras e terceiros segurados, com a fi nalidade de auferir lucro. 

Ou seja, atuam na intermediação de tais contratos conforme o estabelece o art. 

122, do Decreto-Lei 73, de 1966:

Art. 122. O corretor de seguros, pessoa física ou jurídica, é o intermediário 

legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as 

Sociedades Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de Direito Privado.

O argumento que tais sociedades desenvolvem para não estarem contidas 

no rol previsto no art. 22, §1º, da Lei n. 8.212/91 é o de que o dispositivo legal 

se refere somente às empresas pertencentes ao sistema fi nanceiro, do qual não 

fazem parte, ou seja, refere-se às “sociedades corretoras de valores mobiliários” 

regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89.

Também afi rmam que sua atividade é regida pelo art. 722, do CC/2002 

(contrato de corretagem), o que os difere dos “agentes autônomos de seguros 

privados” cuja atividade tem amparo no art. 710, do CC/2002 (contrato de 

agência), a saber:
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Da Agência e Distribuição

Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual 

e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, 

mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, 

caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a 

ser negociada.

Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este 

o represente na conclusão dos contratos.

[...]

Da Corretagem

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em 

virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de 

dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme 

as instruções recebidas.

Já para a FAZENDA NACIONAL, a todas as pessoas jurídicas cuja 

constituição, organização, funcionamento e operações são fiscalizadas pela 

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) foi estendido o mesmo 

tratamento conferido às instituições financeiras. Assim, para as “empresas 

seguradoras” e “agentes autônomos de seguros privados”. Afi rma também que 

as “sociedades corretoras de seguros” guardam identidade com os “agentes 

autônomos de seguros privados” (Lei n. 4.594/64, art. 1º; Decreto n. 56.903/65, 

art. 1º; Decreto-Lei n. 73/66, art. 122 e Decreto n. 60.459/67, art. 100), 

consoante a denominação dada pelo art. 1º; Decreto n. 56.903/65:

Decreto n. 56.903/65

Art. 1º. O Corretor de seguros de Vida e de Capitalização, anteriormente 

denominado Agente, quer seja pessoa física quer jurídica, é o intermediário 

legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros de vida 

ou a colocar títulos de capitalização, admitidos pela legislação vigente, entre 

sociedades de seguros e capitalização e o público em geral.

No entanto, no exame da matéria e com amparo em informações trazidas 

posteriormente pela própria FAZENDA NACIONAL na petição de e-STJ 

fl s. 375/387, observei que “O corretor de seguros, seja pessoa física ou jurídica, é o 

intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, 

admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas 

ou jurídicas, de direito público ou privado” (art. 1º, da Lei 4.594/64). Seu registro 
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é feito na SUSEP. Tem por função a intermediação dos contratos de seguros 

por meio da administração da relação segurado X seguradoras, na defesa dos 

interesses dos segurados. Tanto que o art. 17, da Lei n. 4.594/64 veda relação 

empregatícia, societária ou de subordinação às seguradoras. Sua comissão é paga 

pelo segurado, em percentual calculado sobre o prêmio, e não pela seguradora. 

Seu contrato com o cliente é o de corretagem regido pelo art. 722, do CC/2002.

Já os “agentes autônomos de seguros” são pessoas físicas ou jurídicas 

representantes da seguradora e autorizados a intermediar operações de seguro 

diretamente com os interessados. O agente de seguros tem interesse direto 

na colocação de determinadas apólices de seguros, as quais são emitidas pela 

seguradora que ele representa e de cuja venda sai sua remuneração. Sua relação 

com a seguradora rege-se pelo contrato de agência, previsto no art. 710, do 

CC/2002.

Desse modo, em que pese o disposto no art. 1º; Decreto n. 56.903/65, 

não há como compreender que as “sociedades corretoras de seguros” sejam os 

“agentes autônomos de seguros privados”, havendo que se compreender que 

o referido decreto não se reporta aos “agentes autônomos de seguros” mas 

só às “sociedades corretoras de seguros” que, por uma mera e inconveniente 

coincidência, anteriormente se chamavam “agentes”.

Nessa toada, o argumento que sustenta a identidade entre as “sociedades 

corretoras de seguros” e os “agentes autônomos de seguros” para fi ns de incidência 

do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.212/91, não convence. Resta saber se as “sociedades 

corretoras de seguros” pertencem ao gênero “sociedades corretoras” contido na 

referida norma.

Aqui, o primeiro argumento para se afastar essa idéia é topográfi co. De ver 

que o art. 22, § 1º, da Lei n. 8.212/91, trata da sujeição passiva tributária em 

dois blocos distintos. Um bloco referente às entidades relacionadas ao Sistema 

Financeiro Nacional e outro bloco referente à entidades relacionadas ao Sistema 

Nacional de Seguros Privados, a saber:

1º Bloco (Sistema Financeiro Nacional): bancos comerciais, bancos de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades 

de crédito, fi nanciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 

sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas 

de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito;

2º Bloco (Sistema Nacional de Seguros Privados): empresas de seguros 

privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito 

e entidades de previdência privada abertas e fechadas.
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Ora, muito embora o art. 8º, “e”, do Decreto-Lei n. 73/66 preveja que “os 

corretores habilitados” fazem parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, se 

essas “sociedades corretoras de seguros” não estão expressamente elencadas no 

2º Bloco, não há como a elas estender a sujeição passiva tributária por analogia 

às demais entidades que ali estão. A vedação está no art. 108, §1º, do CTN. De 

ver que no 1º Bloco, sob o signo “sociedades corretoras”, estão as “sociedades 

corretoras de valores mobiliários” (regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89), 

que evidentemente não são as “sociedades corretoras de seguros” e que coexistem 

ao lado das “sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários” (regidas 

pela Resolução CMN 1.120/1986) também dentro do 1º Bloco.

A relação do 2º Bloco então restou incompleta, não abrangendo todas 

as entidades do Sistema Nacional de Seguros Privados. O equívoco cometido 

não pode ser corrigido pelo Poder Judiciário, já que ensejaria o uso de analogia 

vedada, pois não há que se falar em interpretação extensiva do termo “sociedades 

corretoras” contido no 1º Bloco. Com efeito, a expressão “sociedades corretoras” 

já tem signifi cado próprio no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Outro ponto de relevo é que as várias exclusões na apuração da receita 

tributável, para fi ns de cálculo da COFINS, a que faz referência o art. 3º, § 6º, 

da Lei 9.718/98, também estão separadas por blocos, sendo que a relação do 1º 

Bloco (Sistema Financeiro Nacional), donde constam as “sociedades corretoras” 

corresponde ao inciso I do § 6º do art. 3º, da Lei 9.718/98, a saber:

§ 6º Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e 

COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n. 8.212, de 1991, 

além das exclusões e deduções mencionadas no § 5º, poderão excluir ou deduzir: 

(Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento 

e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 

mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, 

de 2001)

a) despesas incorridas nas operações de intermediação fi nanceira; (Incluído 

pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de 

instituições de direito privado; (Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 

2001)

c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, 

de 2001)



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

546

d) perdas com títulos de renda fi xa e variável, exceto com ações; (Incluído pela 

Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; 

(Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

De observar que, muito embora o inciso se refira genericamente 

a “sociedades corretoras” todas as alíneas se reportam a despesas e perdas 

específi cas do setor fi nanceiro, não guardando qualquer relação com a atividade 

das “sociedades corretoras de seguros”, o que reafi rma a conclusão de que o 

termo “sociedades corretoras” somente pode se referir às “sociedades corretoras 

de valores mobiliários” (regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89), já que 

somente estas é que poderão se benefi ciar das deduções elencadas.

Já as exclusões na apuração da receita tributável para fi ns de cálculo da 

COFINS estabelecidas para o 2º Bloco (Sistema Nacional de Seguros Privados) 

foram feitas em três incisos diferentes do mesmo § 6º do art. 3º, da Lei 

9.718/98, in litteris:

§ 6º Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e 

COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n. 8.212, de 1991, 

além das exclusões e deduções mencionadas no § 5º, poderão excluir ou deduzir: 

(Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

[...]

II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações 

correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das 

importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros 

ressarcimentos. (Incluído pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os 

rendimentos auferidos nas aplicações fi nanceiras destinadas ao pagamento de 

benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Incluído pela Medida 

Provisória n. 2.158-35, de 2001)

IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas 

aplicações fi nanceiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Incluído 

pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001)

Os incisos benefi ciam as empresas de seguros privados e de capitalização 

e as entidades de previdência privada abertas e fechadas. Em nenhum dos 

incisos há menção a qualquer benesse concedida às “sociedades corretoras de 

seguros”. Nem mesmo os valores que se permite deduzir guardam relação direta 

com suas atividades. Daí se conclui que não há essa menção justamente porque 
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“sociedades corretoras de seguros” não constam do rol do art. 22, § 1º, da Lei n. 

8.212/91.

Com efeito, se o aumento de um ponto percentual na alíquota da COFINS 

está relacionado à existência de dedutibilidades específi cas para as entidades 

oneradas, resta evidente que as “sociedades corretoras de seguros”, por não terem 

sido oneradas com o aumento da alíquota, também não o foram agraciadas com 

qualquer dedutibilidade. Ou seja, estão totalmente fora do rol do art. 22, § 1º, da 

Lei n. 8.212/91.

Outrossim, observo que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- RFB já reconheceu no PARECER NORMATIVO COSIT N. 1, DE 03 

DE AGOSTO DE 1993 (Publicado(a) no DOU de 09/08/1993, seção 1, pág. 

13) que as “sociedades corretoras de seguros” não estão contidas no 1º Bloco, 

ao registrar que as “sociedades corretoras de seguros” não estão alcançadas pela 

exigência de apuração do IRPJ pelo lucro real, quando deu interpretação ao art. 

5º, III, da Lei n. 8.541/92 - artigo que reproduz fi elmente a primeira parte do § 

1º, do art. 22, da Lei n. 8.212/91, in litteris:

2. Inicialmente, cabe destacar que não há qualquer confl ito entre o declarado 

no ADN n. 23/93 e a legislação do imposto de renda, notadamente o art. 5º, caput 

e III, da Lei n. 8.541, de 23/12/92, que estatui:

“Art. 5º Sem prejuízo do pagamento mensal do imposto sobre a renda, 

de que trata o art. 3º desta Lei, a partir de 1º de janeiro de 1993, fi carão 

obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:

.......

III - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 

fi nanciamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 

arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 

privados e de capitalização e entidades de previdências privada aberta;”

3. Como se depreende da leitura do dispositivo supratranscrito, apenas as 

instituições ali expressamente elencadas estão obrigadas à apuração do lucro real, 

pelo que se conclui que as sociedades corretoras de seguros não estão alcançadas por 

aquela exigência, posto que elas não se confundem com as empresas de seguros 

privados. Com efeito, enquanto a empresa de seguros responde pelo pagamento 

da indenização ao segurado, a corretora é mera intermediária legalmente 

autorizada a angariar e promover contratos de seguros entre a seguradora e a 

pessoa física ou jurídica ou de Direito Privado.
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Por fi m, não sensibiliza o argumento de que as regras legais que disciplinam 

as contribuições destinadas à Seguridade Social devem ser interpretadas em 

harmonia com o princípio da solidariedade social (art. 195, da CF/88). Isto 

porque a interpretação aqui proposta não acarretará isenção da contribuição 

mas, tão somente, a aplicação de alíquota diversa que poderá ser menor (3% - 

COFINS cumulativa) ou maior (7,6% - COFINS não-cumulativa) conforme o 

caso (art. 10, da Lei n. 10.833/2003).

No caso concreto, o estabelecido pela instância a quo é que o objeto do 

contrato de constituição da impetrante (doc 03, evento 01), é a “corretagem de 

seguros de ramos elementares, vida e capitalização de planos previdenciários”, não 

cabendo confundir, como pretende a FAZENDA NACIONAL, as “sociedades 

corretoras de seguros” com as “sociedades corretoras de valores mobiliários” 

(regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89) ou com os “agentes autônomos de 

seguros privados” (representantes das seguradoras por contrato de agência). As 

“sociedades corretoras de seguros” estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 

1º, da Lei n. 8.212/91.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso especial.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1.Senhor Presidente, faço 

esta observação, simplesmente, pela circunstância de estarmos criando, ou 

gerando, ou produzindo um paradigma; e um paradigma que tem um sentido 

praticamente obrigatório, que é o repetitivo. E mais: um paradigma que não 

voltará mais ao STJ; o que nós decidirmos aqui não voltará mais, porque os 

Tribunais farão lá na origem o devido corte das pretensões recursais em REsp.

2. Pois bem, eu já disse a V. Exa. mais de uma vez - às vezes V. Exa. 

concorda, às vezes não, dependendo do humor da hora - que todo paradigma é 

um resultado perigoso, porque estagna a evolução do pensamento. O paradigma 

é outro nome de dogma; não se pode mais discutir aquele assunto, porque foi 

estabelecido como paradigma.
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3. O Professor THOMAS KUHN, familiar e muito conhecido 

intelectualmente pelo Senhor Ministro ARI PARGENDLER, diz que 

a evolução científi ca só se faz quebrando-se paradigmas; se não se quebrar 

paradigma não haverá evolução científi ca, haverá repetição, a reprodução ou a 

circulação endogênica do pensamento. Então não haverá novidade.

4. Por trás do paradigma está a ideia de que a evolução da ciência, no nosso 

caso, da ciência da jurisprudência, se dará por acumulação progressiva e não pela 

introdução de novidades.

5. Penso que quanto mais aberto o espírito, melhor; quanto mais atiçada 

a curiosidade, melhor; quanto mais alta a investigação, melhor ainda. Sou, por 

defi nição, avesso a paradigma, porque o paradigma impede que se observe a 

singularidade dos casos e impõe que se reproduza a ordem precedente, e que 

os Juristas do passado governem os Juristas do presente e do futuro. Amanhã, 

muito longe daqui ainda, em um futuro bem distante, nós seremos o passado, 

teremos passado, e os Ministros do futuro estarão presos a uma defi nição 

paradigmática ou dogmática que hoje estamos lançando.

6. Daí porque, Senhor Presidente, penso que o raciocínio que leva em 

conta a capacidade contributiva dos agentes econômicos, que pesa e valoriza 

essa mesma capacidade das empresas que corretam seguros e que corretam 

outros bens e outras garantias, não podem fi car, simplesmente, fora desse tipo de 

contribuição, e nem do aumento da alíquota.

7. Esse raciocínio, contrário ao que estou dizendo, Dr. FLÁVIO GIRON, 

leva à ideia de que as sociedades de seguros, corretoras de seguros, seriam um 

caso à parte. Penso eu que o problema não é de se interpretar literalmente a Lei 

Tributária, mas de se entender a realidade da vida fi nanceira e da atuação das 

sociedades corretoras. Corretoras de quê? De qualquer coisa, a meu ver.

8. Então, Senhor Presidente, faço dois apelos à douta Seção: primeiro, que 

não se estabeleça este paradigma, porque esta é uma matéria extremamente 

móvel, extremamente fl uída. É o primeiro apelo que faço ao Relator, não se 

estabelecer isso como um repetitivo, em primeiro lugar, por tudo o que falei: por 

engessar o pensamento criativo, enrijecer nossa percepção e, ao fi nal das contas, 

estagnar a ciência que vem pela jurisprudência.

9. Em segundo lugar, se se for estabelecer este paradigma, que seja para 

dizer que onde não há especifi cação, vale a generalidade; isso é uma lição secular, 

o que não está excluído, está dentro. Por isso, penso, Senhor Presidente, que não 
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se deve estabelecer, mas se assim for, deve-se registrar que na locução sociedades 

corretoras estão abrangidas todas as corretoras, inclusive as de seguros. A não ser 

que houvesse uma ressalva às corretoras de seguros. Aí, sim, estariam excluídas.

10. Da forma como está, seria, a meu ver, dar provimento ao recurso da 

Fazenda para dizer que na locução sociedades corretoras, no art. 22, § 1º, da Lei 

8.212, estão abrangidas as sociedades corretoras de seguro e quaisquer outras 

que corretem o que for.

11. Isso, penso eu, é a exegese que se pode dar a esse dispositivo. Não só 

pela redação, mas pela compreensão da capacidade contributiva, na realidade 

das atividades desenvolvidas por esses agentes econômicos fi nanceiros, enfi m, 

pela necessidade de expandir a base dos contribuintes, porque, senão, vai super-

onerar os que contribuem. E esses outros não vão contribuir? Quando os 

seus laboradores, os seus trabalhadores, têm direito às mesmas garantias, aos 

mesmos benefícios da Previdência? Então, é alargar, inclusive, para a base de 

contribuintes dessa condenação.

12. É assim que voto, Senhor Presidente.

VOTO-VISTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

COFINS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA PARA 4%. ART. 

18 DA LEI 10.684/2003. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES 

CORRETORAS DE SEGUROS. IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, NOS TERMOS DO 

VOTO DO MINISTRO RELATOR.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial 

interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 

Quarta Região, assim ementado (fl . 212):

TRIBUTÁRIO. COFINS. EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS. AUMENTO DE 

ALÍQUOTA PARA 4%. ART. 18 DA LEI 10.684/2003. INAPLICABILIDADE. EMPREGO 

DA ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 108 DO CTN. 

COMPENSAÇÃO.

1. A elevação de alíquota da COFINS, de 3% para 4%, levada a efeito pelo art. 

18 da Lei n. 10.684/2003, não se aplica às corretoras de seguros.
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2. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não 

previsto em lei (§ 1º do art. 108 do CTN).

3. Reconhecido o direito da parte autora de compensar os valores recolhidos a 

maior a título de COFINS, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96.

Nas razões do recurso especial, acostado às fls. 218-247 dos autos, a 

Fazenda Nacional alega que o acórdão recorrido violou o artigo 18, da Lei 

10.684/2003; o artigo 3º, § 6º, da Lei 9.718/98 e o artigo 22, § 1º, da Lei 

8.212/91.

Defende, em síntese, que as sociedades corretoras de seguros estariam 

compreendidas pela majoração da alíquota da COFINS promovida pelo artigo 

18 da Lei 10.684/2003, seja por equiparação aos agentes autônomos de seguros 

privados, seja por fazer parte do rol do artigo 22, § 1º da Lei 8.212/91, na parte 

em que se refere às sociedades corretoras.

Cita, em seu favor, os seguintes argumentos: (i) a interpretação que entende 

que a expressão se refere apenas às sociedades corretoras do sistema fi nanceiro é 

incoerente com as análises literal e sistemática da norma, que, por várias vezes, 

refere-se a entidades controladas pela SUSEP; (ii) para fi ns de dedução de 

despesas na apuração da base de cálculo da COFINS, as sociedades corretoras 

de seguros são consideradas como previstas no rol do já referido artigo 22, § 1º, 

da Lei 8.212/91; (iii) há precedente desta Corte que, interpretando o referido 

dispositivo legal, para fi ns de incidência de outro tributo (contribuição sobre 

a folha de salários), entendeu que as sociedades em questão estão contidas na 

expressão “sociedades corretoras”.

Em contrarrazões, o contribuinte alega que o acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível 

a equiparação, bem como que as sociedades corretoras de seguros não estão 

abrangidas pela expressão “sociedades corretoras” prevista no referido § 1º do 

artigo 22 da Lei 8.212/91, na medida em que “as pessoas jurídicas identifi cadas 

nos referidos artigos de lei compõem um grupo bastante específi co contido 

na estrutura do sistema fi nanceiro, que se caracteriza pelo desempenho de 

atividades de captação e alocação de capitais”, o que não é o caso da recorrida, 

a qual “explora atividade de simples intermediação de negócios jurídicos, 

buscando angariar e promover contratos de seguros entre sociedades seguradoras 

e terceiros, atuando em nome próprio de forma autônoma” (fl . 181).

O apelo foi admitido pela decisão de fl s. 323-324, proferida em sede de 

agravo em recurso especial.
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Em face da multiplicidade de feitos em que se discute a questão ora posta 

em debate, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques afetou o presente feito ao 

regime do artigo 543-C do CPC, nos termos do decisum de fl s. 330-331.

Às fl s. 337-339, foi acostado aos autos o parecer do Ministério Público 

Federal, no qual se manifestou pelo não conhecimento do recurso, por força da 

Súmula 83/STJ.

O Sr. Ministro Relator apresentou voto no qual, após detalhado exame da 

oscilante jurisprudência desta Corte, entendeu pela negativa de provimento do recurso 

fazendário.

Em síntese, foram os seguintes os argumentos do Sr. Relator:

(i) as sociedades corretoras de seguros atuam angariando e promovendo 

contratos de seguros entre empresas seguradoras e terceiros segurados, com a 

fi nalidade de auferir lucro, nos termos do artigo 122 do Decreto-Lei 73, de 

1966 e do artigo 722 do Código Civil (contrato de corretagem), de modo que 

não podem ser equiparadas aos agentes autônomos de seguros, os quais, por 

seu turno, são pessoas físicas ou jurídicas representantes da seguradora que estão 

autorizados a intermediar operações de seguro diretamente com os interessados, 

realizando, portanto, operações típicas do contrato de agência (art. 710 do 

CC/02), na medida em que tem interesse direto na venda de determinada 

apólice;

(ii) as sociedades corretoras de seguros não pertencem ao gênero 

“sociedades corretoras” previsto no artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91, pois:

(ii.1) o artigo trata da sujeição passiva tributária em dois blocos distintos, 

sendo que o primeiro, do qual consta a expressão “sociedades corretoras”, refere-

se tão somente às entidades relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional; e 

o segundo, àquelas relativas ao Sistema Nacional de Seguros Privados. Desse 

modo, se as sociedades corretoras de seguros não estão expressamente elencadas 

no segundo bloco, não há como equipará-las às que ali estão, por força do artigo 

108 do CTN; assim como as sociedades corretoras elencadas no primeiro bloco 

já possuem signifi cado próprio no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e 

abrangem tão somente as corretoras de valores mobiliários e as distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários.

(ii.2) a separação das entidades por blocos é realizada também para fi ns 

de defi nição das exclusões da base de cálculo da COFINS, conforme previsão 

do artigo 3º, § 6º da Lei 9.718/98, sendo que a relação do primeiro bloco, na 
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qual constam as “sociedades corretoras”, está prevista no inciso I, juntamente 

com bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 

caixas econômicas, sociedades de crédito, fi nanciamento e investimento, dentre 

outas do já mencionado Sistema Financeiro Nacional, o que é corroborado 

pelas alíneas do dispositivo legal, que se referem especifi camente a perdas do 

sistema fi nanceiro. Da relação do segundo bloco constam apenas empresas de 

seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privadas abertas e 

fechadas, donde se conclui que as sociedades corretoras de seguros, efetivamente, 

não fazem parte do rol previsto no artigo 22, § 1º da Lei 8.212/91.

Na mesma assentada, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia votou 

pelo provimento do recurso fazendário, em resumo, ao argumento de que a 

interpretação literal do artigo 22, § 1º da Lei 8.212/91 leva à conclusão de que 

a expressão “sociedades corretoras” não abrange somente as distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários, de modo que não há a restrição indicada no voto do 

Sr. Ministro Relator.

Em razão da especifi cidade de questão, bem como da existência de precedente de 

minha lavra acerca do tema, pedi vista dos autos, para exame mais detalhado.

Pois bem. Conforme muito bem exposto pelo Sr. Ministro Relator, discute-

se no presente recurso especial a possibilidade de sujeição das sociedades corretoras 

de seguros ao aumento de alíquota da COFINS de 3% para 4%, perpetrado pelo artigo 

18 da Lei 10.684/2004.

Como se sabe, o referido dispositivo legal, determinou que:

Art. 18. Fica elevada para quatro por cento a alíquota da Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devida pelas pessoas jurídicas 

referidas nos §§ 6o e 8º do artigo 3o da Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998

Por seu turno, os §§ 6º e 8º do artigo 3º da Lei 9.718/98 referem-se às 

pessoas jurídicas que têm por objeto a securitização de créditos, bem como às 

pessoas jurídicas mencionadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, o que nos 

leva, como pontuado pelo Sr. Ministro Relator, ao ponto nodal da controvérsia, que 

é a correta interpretação do referido dispositivo legal, o qual, por isso mesmo, segue 

transcrito (grifos apostos):

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, 

além do disposto no art. 23, é de:

[...]
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§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento 

e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 

mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 

capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de 

previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste 

artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por 

cento sobre a base de cálculo defi nida nos incisos I e III deste artigo.

Nos termos já expostos, a Fazenda Nacional alega que o aumento da 

alíquota da COFINS para 4% deve atingir as sociedades corretoras de seguro, 

pois estão previstas no rol do artigo acima transcrito, seja na categoria de 

“sociedades corretoras”, seja por equiparação aos agentes autônomos de seguros.

Como mencionado nos votos que me antecederam, a jurisprudência desta 

Corte é oscilante quanto ao tema, sendo que há precedentes nos quais se discute 

apenas o fundamento da equiparação aos agentes autônomos, e outros nos 

quais se debate a respeito do alcance da expressão “sociedades corretoras”, de 

modo que é indiscutível a necessidade apontada pelo Sr. Ministro Relator, de se 

apreciar ambos os argumentos no presente recurso especial repetitivo.

Com efeito, no tocante às alegações a respeito da equiparação das sociedades 

corretoras de seguros aos agentes autônomos (que é a tese principal do outro repetitivo 

REsp 1.391.092-SC e uma das teses do presente recurso) coaduno com o entendimento 

do Sr. Ministro Relator, no sentido de que não é possível tal equiparação.

A jurisprudência desta Corte, já vem, há muito, entendendo pela 

impossibilidade da equiparação pleiteada, conforme se infere dos seguintes 

precedentes, dentre vários outros, também citados pelo Ministro relator:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO 

LÍQUIDO. EXEGESE DO ART. 22, § 1º, DA LEI 8.212/91. O TERMO “SOCIEDADES 

CORRETORAS DE SEGUROS” DIFERE DE “AGENTES AUTÔNOMOS DE SEGUROS 

PRIVADOS”. NÃO INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA MAJORADA. ACÓRDÃO RECORRIDO 

EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO (REsp 989.735/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 01/12/2009, DJe 10/12/2009).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. SOCIEDADE 

CORRETORA DE SEGUROS. COFINS. INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ADICIONAL 
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DE 1% (LEI 10.648/03). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

ORIENTAÇÃO DESTA CORTE: RESP 989.735/PR, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 

09.12.2009, AGRG NO AGRG NO RESP 1.132.346/PR, REL. MIN. ARI PARGENDLER, 

DJE 25.09.2013, AGRG NO ARESP 334.240/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, 

DJE 12.09.2013; AGRG NO RESP 1.230.570/PR, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 

12.09.2013; AGRG NO ARESP 307.943/RS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 

10.09.2013. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de majoração da alíquota 

da COFINS, de 3% para 4%, sobre o faturamento de corretora de seguros.

2. Esta egrégia Corte Superior entende que as Sociedades Corretoras de 

Seguros, responsáveis por intermediar a captação de interessados na realização 

de seguros, não podem ser equiparadas aos agentes de seguros privados (art. 

22, § 1º da Lei 8.212), cuja atividade é típica das instituições fi nanceiras na busca 

de concretizar negócios jurídicos nas bolsas de mercadorias e futuros. Destarte, a 

majoração da alíquota da Cofi ns (art. 18 da Lei 10.684/2003), de 3% para 4%, não 

alcança as corretoras de seguro.

3. Ademais, afi gura-se inadequada a argumentação relacionada à observância 

da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da 

Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois não houve declaração de 

inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco o afastamento 

destes, tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à 

espécie.

4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido (AgRg no AREsp 

441.705/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

COFINS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. EMPRESAS CORRETORAS DE SEGURO. ROL 

DO ART. 22, § 1º, DA LEI 8.212/91. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento de que as Sociedades 

Corretoras de Seguros, responsáveis por intermediar a captação de interessados 

na realização de seguros, não podem ser equiparadas aos agentes de seguros 

privados (art. 22, § 1º, da Lei 8.212), cuja atividade é típica das instituições 

fi nanceiras na busca de concretizar negócios jurídicos nas bolsas de mercadorias 

e futuros. Dessa forma, a majoração da alíquota da Cofins (art. 18 da Lei 

10.684/2003), de 3% para 4%, não alcança as corretoras de seguro” (AgRg no 

AREsp 334.240/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 12/9/13).

2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 341.247/RS, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 

29/10/2013).
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TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA COFINS DE 3% PARA 4% 

- LEI 10.684/2003 - SOCIEDADES CORRETORAS DE SEGURO - ROL DO ART. 22, § 1º, 

DA LEI 8.212/91 - INAPLICABILIDADE.

1. “O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento de que as Sociedades 

Corretoras de Seguros, responsáveis por intermediar a captação de interessados 

na realização de seguros, não podem ser equiparadas aos agentes de seguros 

privados (art. 22, § 1º, da Lei 8.212), cuja atividade é típica das instituições 

fi nanceiras na busca de concretizar negócios jurídicos nas bolsas de mercadorias 

e futuros. Dessa forma, a majoração da alíquota da Cofins (art. 18 da Lei 

10.684/2003), de 3% para 4%, não alcança as corretoras de seguro” (AgRg no 

AREsp 334.240/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 12/9/13).

2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 399.638/SC, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013). 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

COFINS. SOCIEDADES CORRETORAS DE SEGUROS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 

3% PARA 4%. INAPLICABILIDADE.

1. Consoante a pacífi ca jurisprudência desta Corte, “as sociedades corretoras de 

seguros, responsáveis por intermediar a captação de interessados na realização 

de seguros, não podem ser equiparadas a agentes de seguros privados (art. 22, 

§ 1º, da Lei n. 8.212), cuja atividade é típica das instituições fi nanceiras na busca 

de concretizar negócios jurídicos nas bolsas de mercadorias e futuros”. Dessa 

forma, a majoração da alíquota da COFINS não alcança as sociedades corretoras 

de seguros.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental para dar-lhe 

provimento. (EDcl no AgRg no AREsp 350.654/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COFINS. 

EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3% 

PARA 4%. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 

INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Esta Corte Superior fi rmou entendimento no sentido de que as empresas 

corretoras de seguros, responsáveis por intermediar a captação de interessados 

na realização de seguros, não podem ser equiparadas aos agentes de seguros 

privados (art. 22, § 1º, do da Lei n. 8.212/91), cuja atividade é típica das instituições 

fi nanceiras na busca de concretizar negócios jurídicos nas bolsas de mercadorias 

e futuros. Dessa forma, a majoração da alíquota da COFINS (art. 18 da Lei 

10.684/2003), de 3% para 4%, não alcança as corretoras de seguros. A propósito: 

AgRg no AREsp 334.240/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/08/2013, DJe 12/09/2013 e AgRg no REsp 1.251.506/PR, Rel. 
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Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 

10/09/2013.

2. Não se mostra possível discutir em agravo regimental matéria que não 

foi decidida pelo Tribunal de origem, tampouco objeto das razões do recurso 

especial, por se tratar de inovação recursal, sobre a qual ocorreu preclusão 

consumativa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 355.485/

RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 

29/10/2013)

TRIBUTÁRIO. COFINS. EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS. MAJORAÇÃO DA 

ALÍQUOTA (ART. 18 DA LEI 10.684/2003). IMPOSSIBILIDADE.

1. O STJ fi rmou o entendimento de que as Sociedades Corretoras de Seguros, 

responsáveis por intermediar a captação de interessados na realização de 

seguros, não podem ser equiparadas aos agentes de seguros privados (art. 22, 

§ 1º, da Lei 8.212). Dessa forma, a majoração da alíquota da Cofi ns (art. 18 da 

Lei 10.684/2003), de 3% para 4%, não alcança as corretoras de seguro. Agravo 

regimental não provido (AgRg no AREsp 370.921/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).

A impossibilidade de equiparação, como frisado no voto que ora se segue, 

decorre da própria diferença de atuação de ambas as categorias de contribuintes, 

pois, enquanto as sociedades corretoras de seguros atuam em nome próprio, 

a fi m de realizar contratos de seguros entre empresas seguradoras e terceiros 

segurados (artigo 722 do Código Civil - contrato de corretagem), os agentes 

autônomos de seguros agem na qualidade de representantes de determinadas 

seguradoras, intermediando operações de seguro diretamente com os interessados 

(contrato de agência - art. 710 do CC/02).

Sob esse enfoque, oportuno destacar que o próprio Código Tributário 

Nacional - CTN veda, em seu artigo 108, § 1º, a utilização da analogia para fi ns 

de exigência de tributo não previsto em lei. Sobre o tema, transcrevo a remissão 

a voto do Sr. Ministro Moreira Alves, feita pela obra de Leandro Palsen:

“[...] só se aplica analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães 

denominam ‘silêncio eloqüente’ (beredtes Schweigen), que é o silêncio que traduz 

que a hipótese contemplada é a única a que se aplica o preceito legal, não 

se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia (excerto do voto do Min. 

Moreira Alves quando do julgamento, pela 1ª Turma do STF, do RE 130.552/SP, 

RT 136/1342)” (in, Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à luz da 

doutrina e jurisprudência, Editora Livraria do Advogado, 12ª ed., p. 869).
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A respeito da segunda alegação da Fazenda Nacional - de estarem as sociedades 

corretoras de seguros englobadas pelas expressão “sociedades corretoras”, penso, com 

a devida vênia, que os argumentos apresentados pelo voto do Sr. Ministro Mauro 

Campbell refutam a tese recursal fazendária, baseada na interpretação “literal e 

sistemática” proposta pelo Sr. Ministro Herman Benjamin em precedente sobre o tema.

De fato, a Fazenda Nacional defende que a expressão “sociedade corretora”, 

prevista no artigo 22, § 1º da Lei 8.212/91 abarca também as corretoras de 

seguros, pois (i) a norma abarca, também, outras entidades fi scalizadas pela 

SUSEP (interpretação sistemática); (ii) a separação por vírgulas na expressão 

“sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários” não 

pretendeu restringir as sociedades corretoras sujeitas à tributação, mas sim 

ampliar as fi guras tipológicas sujeitas ao pagamento, que, no seu entendimento, 

seriam as sociedades corretoras e as sociedades distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários (interpretação literal); (iii) Há voto da Segunda Turma, de Relatoria 

do Ministro Castro Meira, no qual já se decidiu (ao contemplar a contribuição 

previdenciária patronal sobre a folha de salários), que as sociedades corretoras de 

seguros estão incluídas no rol do artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91; (iv) para fi ns 

de realização das exclusões da base de cálculo da COFINS e da contribuição 

ao PIS, as sociedades corretoras de seguro entendem estar incluídas no referido 

artigo.

Penso, seguindo a linha do voto do Sr. Ministro relator, que os argumentos 

constantes dos itens (i) e (ii) caem por terra quando se faz a análise de que a 

norma separou as entidades fi scalizadas pelo Sistema Financeiro e pela SUSEP 

em blocos, citando no início as primeiras e, na segunda parte, as segundas. De 

fato, como bem registrado pelo voto que ora se segue, eventual equívoco da 

norma em não incluir as sociedades em questão como sujeitos passivos dos 

tributos ora discutidos não podem ser corrigidos pelo Poder Judiciário, ao qual 

cabe a interpretação da lei, sem, no entanto, modifi car o seu sentido.

Nesse sentido, há voto de minha relatoria, proferido no âmbito da Primeira 

Turma:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

COFINS. SOCIEDADES CORRETORAS DE SEGUROS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA 

PARA 4%. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRES OS TERMOS: “SOCIEDADES 

CORRETORAS DE SEGUROS”, “AGENTES AUTÔNOMOS DE SEGUROS PRIVADOS” E 

“SOCIEDADES CORRETORAS”. NÃO INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA MAJORADA.

1. Hipótese na qual se discute a majoração da alíquota da COFINS de 3% para 

4% sobre o faturamento das corretoras de seguros.
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2. O Tribunal de origem decidiu pela não incidência da majoração ao 

fundamento de que não há como equiparar as corretoras de seguros, como no 

caso dos autos, às pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei n. 8.212, que 

são as sociedades corretoras e os agentes autônomos.

3. O entendimento desta Corte, já aplicado quanto à CSLL, é no mesmo 

sentido, de que as empresas corretoras de seguros, cujo objeto social se refere 

às atividades de intermediação para captação de clientes (segurados), não se 

enquadram no conceito de sociedades corretoras, previsto no art. 22, § 1º, da 

Lei n. 8.212, porquanto estas destinam-se à distribuição de títulos e valores 

mobiliários.

Da mesma forma, não existe equivalência entre o conceito de corretor de 

seguros e o de agente autônomo de seguros privados, cujas atividades são 

disciplinadas pelos regimes jurídicos estabelecidos, respectivamente, no Decreto-

Lei 73/1966 e na Lei 4.886/1965, conforme já delineado no julgamento do REsp 

989.735/PR.

4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 307.943/RS, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 

10/09/2013).

O argumento do precedente do Sr. Ministro Castro Meira, no REsp 

555.315, referente à necessidade de inclusão das sociedades corretoras de seguros 

no rol do § 1º do referido artigo 22, por força do princípio da solidariedade, 

renovando as vênias, também, a meu ver, não subsiste diante da interpretação 

da norma apresentada, bem como do fato de que as empresas em questão não 

estão desobrigadas do pagamento da COFINS mas apenas não estão sujeitas ao 

aumento da alíquota.

Por fi m, no tocante à possibilidade de dedução, pelas sociedades corretoras 

de seguros, das parcelas previstas no artigo 3º, § 6º da Lei 9.718/98, o Sr. 

Ministro Relator bem demonstrou que a referida norma, assim como o artigo 

objeto desta discussão, divide as entidades subordinadas à SUSEP e aquelas 

fi scalizadas pelo Sistema Financeiro, conforme se depreende dos incisos do 

referido dispositivo legal.

A par disso, da leitura dos referidos incisos, tem-se que as deduções 

permitidas a seguir listadas não guardam relação com as atividades das 

sociedades corretoras de seguros, o que corrobora a sua não inclusão no rol do já 

multirreferido artigo 22, § 1º da Lei 8.212/91.

De fato, o artigo 3º, § 6º da Lei 9.718/98, permite que as pessoas jurídicas 

referidas no § 1º do artigo 22 da Lei 8.212/91, além das exclusões e deduções 
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previstas no § 5º, poderão, também, deduzir da base de cálculo do PIS e da 

COFINS: (i) despesas incorridas nas operações de intermediação fi nanceira; (ii) 

despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições 

de direito privado; (iii) deságio na colocação de títulos; (iv) perdas com títulos 

de renda fi xa e variável, exceto com ações; (v) perdas com ativos fi nanceiros e 

mercadorias, em operações de hedge (no caso de de bancos comerciais, bancos 

de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades 

de crédito, fi nanciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 

sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas 

de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito).

Com essas considerações, acompanho o Sr. Ministro Relator, para negar 

provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Sr. Presidente, a questão é similar à 

tese anterior, do REsp 1.391.092/SC. Neste caso, a Fazenda Nacional pretende 

incluir as sociedades corretoras de seguros no grupo denominado sociedades 

corretoras, para fi ns de incidência do aumento da alíquota da COFINS de 3% 

para 4%, pelo art. 18 da Lei 10.684/2003. Na verdade, a jurisprudência reiterada 

da Primeira Turma do STJ é no sentido de que, quando a Lei 10.684/2003 

refere-se a sociedades corretoras, ela está fazendo remissão às sociedades que 

atuam no sistema fi nanceiro. Como se sabe, sociedade corretora de seguro não 

atua no sistema fi nanceiro.

O Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES está, inclusive, 

se reposicionando, quanto à tese então adotada por ele, na Segunda Turma. 

Não vou me estender, porque os votos dos Ministros Relator e BENEDITO 

GONÇALVES exploram bem a questão, de tal sorte que não tenho dúvida em 

acompanhar o voto do Ministro Relator.
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SÚMULA N. 585

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o 

veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Referências:

CC/2002, arts. 1.226 e 1.267.

Lei n. 9.503/1997, art. 134.

Precedentes:

REsp   1.116.937-PR  (1ª T, 1º.10.2009 – DJe 08.10.2009)

AgRg no AREsp  382.552-SC  (1ª T, 07.11.2013 – DJe 21.11.2013)

AgRg no AREsp  534.268-SC  (1ª T, 16.04.2015 – DJe 24.04.2015)

AgRg no REsp  1.528.438-SP (1ª T, 17.12.2015 – DJe 05.02.2016)

REsp   1.180.087-MG  (2ª T, 07.08.2012 – DJe 14.08.2012)

AgRg no REsp  1.540.127-SP  (2ª T, 03.09.2015 – DJe 14.09.2015)

REsp   1.540.072-SP  (2ª T, 22.09.2015 – DJe 11.11.2015)  

      –  acórdão publicado na íntegra

AgRg no AREsp  770.700-SP  (2ª T, 03.11.2015 – DJe 17.11.2015)

Primeira Seção, em 14.12.2016

DJe 1º.2.2017





RECURSO ESPECIAL N. 1.540.072-SP (2015/0151564-1)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Antonio Emerson Passareli

Advogado: Carlos Alberto Barbosa Ferraz

Recorrido: Fazenda do Estado de São Paulo

Procuradores: Elizabeth Jane Alves de Lima

Maria Lia Pinto Porto

Ronaldo Natal

Daniela Spigolon Loureiro e outro(s)

EMENTA

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO DETRAN. 

SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO DAS PENALIDADES 

IMPOSTAS. FALTA DE RESPONSABILIDADE NO 

PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPVA.

1. Não se confi gurou a ofensa ao art. 535, I e II, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente 

a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o 

dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de 

comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, 

sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, 

a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, 

não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de 

IPVA, por não se relacionam com a violação às regras de trânsito. AgRg 

no REsp 1.525.642/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 1º/6/2015, AgRg no AREsp 534.268/SC, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/4/2015 e AgRg no 

AREsp 296.318/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJe 9/10/2013.

3. Recurso Especial provido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A 

Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) 

Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes (Presidente), 

Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Humberto Martins votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 22 de setembro de 2015(data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator.

DJe 11.11.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Cuida-se de Recurso Especial 

interposto, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição da República, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado 

(fl . 190, e-STJ):

I - Mandado de Segurança. Mandado de segurança. Anular débitos tributários 

de IPVA relativos aos exercícios de 2005 a 2001. Veículo entregue a terceiro sem 

a efetivação do registro de transferência junto ao órgão competente. Inércia do 

antigo proprietário quanto às providências com relação à transferência do aludido 

bem. Ausência de cópia autenticada do Certifi cado de Registro de Veículo.

II - Hipótese de responsabilidade solidária do vendedor e comprador do 

veículo pelos débitos tributários ate a efetivação c comunicação da transferência 

da propriedade ao órgão de trânsito competente Inteligência do artigo 134 do 

Código de Transito Brasileiro. Não efetivada a comunicação ao orgão de trânsito, 

subsiste a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento dos 

valores atrasados.

III - Sentença denegando a ordem. Recurso improvido.”

A parte recorrente alega violação do art. 535, II, do CPC e dos arts. 142 e 

161, § 1º, do CTN. Afi rma que houve omissão no acórdão recorrido, porquanto 

deixou de analisar várias questões de direito (fl . 218, e-STJ).

Aduz que a interpretação do art. 134 do CTB deve ser restrita aos casos de 

responsabilidade solidária pelas infrações de trânsito (fl . 222, e-STJ).
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Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl s. 208-212, e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Os autos foram recebidos 

neste Gabinete em 30.6.2015.

A irresignação merece acolhida.

Preliminarmente, constato que não se confi gurou a ofensa ao art. 535, I 

e II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 

trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar 

a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.

Ademais, verifi ca-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, 

inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples 

descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis 

os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não 

à sua modifi cação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Confi ram-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535, I e II, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA. 

COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. SEGUNDOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I - A oposição de embargos de declaração, consoante o disposto no art. 535, I e 

II, do Código de Processo Civil, é restrita às hipóteses de correção de obscuridade, 

contradição ou omissão no acórdão embargado, revelando-se tal via inadequada 

para a pretensão de rejulgamento da causa.

II - Para interpretação de toda decisão judicial, não basta o exame de seu 

dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá sentido e alcance; 

havendo dúvidas, deve ser adotada a que seja mais conforme à fundamentação 
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e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na inicial, conforme 

expressamente consignado no MS 6.864/DF, ou seja, juros de mora de 1% ao mês.

III - A impropriedade da alegação nos segundos aclaratórios opostos com o 

escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentada nos 

primeiros embargos de declaração, constitui prática processual abusiva sujeita 

à aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o 

valor atualizado da causa.

(EDcl nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, TERCEIRA 

SEÇÃO, DJe 21/08/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO 

DE IMPENHORABILIDADE DO BEM. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. 

PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão 

recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria 

ter se pronunciado.

(...)

(REsp 1.222.936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014).

O Tribunal de origem consignou (fl s. 191-192, e-STJ):

Esse artigo, apesar de referir-se infracionais, permite atingir também as 

obrigações tributárias.

Com efeito, a inércia do antigo proprietário quanto às providências com 

relação a não comunicação ao órgão de trânsito e à transferência do veículo 

acarreta-lhe responsabilidade solidária decorrente de eventuais infrações de 

trânsito praticadas pelo novo proprietário, bem como pelo pagamento dos 

tributos e do licenciamento anual.

O que resta ao impetrante é pagar o crédito tributário e, oportunamente, 

voltar-se, de forma regressiva, contra o adquirente de sua motocicleta.

Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o Tribunal bandeirante 

decidiu a lide em desconformidade com os precedentes desta Corte. A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao 

antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de 

trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com 

as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações 
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de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de 

IPVA, por não se relacionarem com a violação às regras de trânsito. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 

134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. 

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ fi rmou-se no sentido de que o art. 134 do Código 

de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo 

possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao 

antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere 

ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento 

do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se 

caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da 

propriedade, tendo como fi nalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo 

proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da 

comunicação. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 01/06/2015).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

ALIENANTE APENAS À EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO 

NÃO EXTENSIVA AO IPVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. É fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 

nos termos do art. 134 do CTB, de que é obrigada a comunicar, a parte alienante 

do veículo, a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de 

responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito.

2. Contudo, tal situação não pode ser aplicada extensivamente ao pagamento 

do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com 

qualquer tipo de penalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 296.318/SC, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 

09/10/2013, REsp 1.180.087/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012, REsp 1.116.937/PR, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, 

DJe 08/10/2009.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 534.268/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

DJe 24/04/2015).
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TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VALORES DEVIDOS PELO NOVO PROPRIETÁRIO. 

ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DIRECIONADA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 

134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INAPLICABILIDADE.

1. É ilegítima a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículo automotor 

(IPVA) que já se alienara, independentemente da ausência de comunicação da 

transferência ao órgão de trânsito.

2. Por se tratar de norma relativa a trânsito, o art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro não pode ter seu âmbito de aplicação extrapolado para a hipótese de 

responsabilidade tributária.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 296.318/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

DJe 09/10/2013).

Por tudo isso, dou provimento ao Recurso Especial.

É como voto.
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SÚMULA N. 586

A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente 

fi duciário aplica-se, exclusivamente, aos contratos não vinculados ao Sistema 

Financeiro da Habitação – SFH.

Referências:

CPC/2015, art. 1.036.

Decreto-Lei n. 70/1966, art. 30, I e II, e § § 1º e 2º.

Precedentes:

(*)REsp   1.160.435-PE  (CE, 06.04.2011 – DJe 28.04.2011)  

      –  acórdão publicado na íntegra

REsp   485.253-RS  (1ª T, 05.04.2005 – DJ 18.04.2005)

REsp   867.809-MT  (1ª T, 05.12.2006 – DJ 05.03.2007)

REsp   842.452-MT  (2ª T, 02.10.2008 – DJe 29.10.2008)

AgRg no REsp  1.053.130-SC  (3ª T, 21.08.2008 – DJe 11.09.2008)

AgRg no Ag  1.098.876-PR  (4ª T, 18.08.2011 – DJe 24.08.2011)

AgRg no AREsp  533.790-PR  (4ª T, 12.02.2015 – DJe 05.03.2015)

(*) Recurso repetitivo.

Corte Especial, em 19.12.2016

DJe 1º.2.2017





RECURSO ESPECIAL N. 1.160.435-PE (2009/0190221-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Antônio Cordeiro Alves e outro

Advogado: Felipe Borba Britto Passos e outro(s)

Recorrido: Caixa Econômica Federal - CEF

Advogado: Ângelo Gustavo Barbosa Peter e outro(s)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - 

SFH. ESCOLHA UNILATERAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 

POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 30, I E II, § § 1º E 2º, 

DO DECRETO-LEI N. 70/66. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR 

EM 10 (DEZ) DIAS PARA PURGAR A MORA. § 1º DO ART. 

31 DO DECRETO-LEI N. 70/66. PRAZO IMPRÓPRIO. 

DEFICIÊNCIA NA F UNDAMENTAÇÃO RECURSAL. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 

282 E 356 DA STF. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 

DE DECLARATÓRIOS PARA SANAR A OMISSÃO. 

LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO A QUO CALCADO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ.

1. Caso em que se discute a validade do procedimento de 

execução extrajudicial subjacente a contrato de mútuo hipotecário para 

aquisição de casa própria, segundo as regras do Sistema Financeiro de 

Habitação - SFH.

2. É inadmissível o apelo extremo pela alínea “a” do permissivo 

constitucional quando os dispositivos tidos pelo recorrente como 

vulnerados (arts. 331, 454 e 456 do CPC) não foram devidamente 

prequestionados pelo acórdão recorrido.
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3. É imperioso que os recorrentes, em caso de omissão, oponham 

embargos de declaração para que o Tribunal a quo se pronuncie sobre 

os dispositivos infraconstitucionais tidos por afrontados. Entretanto, 

depreende-se da análise dos autos que os recorrentes não manejaram 

os imprescindíveis embargos de declaração. Logo, é inarredável a 

aplicação do disposto nas Súmulas n. 282 e 356 do STF.

4. O revolvimento do contexto fático-probatório carreado aos 

autos é defeso ao STJ em face do óbice do seu verbete sumular n. 7, 

porquanto não pode atuar como terceira instância revisora ou tribunal 

de apelação reiterada.

5. No caso sub examine, o Tribunal a quo, ao afastar as alegações de 

ocorrência de nulidade na execução extrajudicial, fê-lo com supedâneo 

na prova dos autos, pois asseverou que o agente fi duciário, ao receber 

de volta a notifi cação para purgação da mora com a observação de 

que os devedores, ora recorrentes, haviam se mudado, providenciou a 

notifi cação por edital em duas oportunidades distintas, sendo certo que 

os devedores não se defenderam nos autos da execução extrajudicial.

6. A exigência de comum acordo entre o credor e o devedor 

na escolha do agente fi duciário tão somente se aplica aos contratos 

não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação-SFH, conforme 

a exegese do art. 30, I e II, e §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 70/66. 

Precedentes: REsp 842.452/MT, Relatora Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJ de 29 de outubro de 2008; AgRg no REsp 

1.053.130/SC, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJ 

de 11 de setembro de 2008; REsp 867.809/MT, Relator Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, DJ de 5 de março de 2007; e REsp 586.468/RJ, 

Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 19 de 

dezembro de 2003.

7. In casu, a Caixa Econômica Federal designou a APERN - 

Crédito Imobiliário S/A como agente fi duciário na qualidade de 

sucessora do Banco Nacional da Habitação, sendo certo não ser 

necessário o comum acordo entre o devedor e o credor para essa 

escolha.

8. O prazo a que alude o § 1º do art. 31 do Decreto-Lei n. 

70/66 não se encontra inserido no art. 177 do CPC, porquanto o seu 
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descumprimento não impõe nenhuma sanção ao agente fi duciário, 

razão pela qual esse prazo é impróprio.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Cesar Asfor Rocha, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Gilson 

Dipp, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, 

João Otávio de Noronha, Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Massami Uyeda 

e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Teori 

Albino Zavascki.

Convocado o Sr. Ministro Humberto Martins para compor quórum.

Brasília (DF), 06 de abril de 2011 (data do julgamento).

Ministro Ari Pargendler, Presidente

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 28.4.2011

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 

por Antônio Cordeiro Alves e outro, às fl s. 346-358, com arrimo nas alíneas “a” 

e “c” do permissivo constitucional, o qual foi admitido pelo Tribunal Regional 

Federal da Quinta Região como representativo de controvérsia, nos termos do 

art. 543-C, § 1º, do CPC.

Noticiam os autos que os ora recorrentes ajuizaram ação ordinária em 

desfavor da Caixa Econômica Federal - CEF, ora recorrida, objetivando a 

anulação de leilão extrajudicial relativo a imóvel adquirido segundo as regras do 

Sistema Financeiro da Habitação-SFH.
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O Juízo singular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco 

julgou improcedente a pretensão dos autores (fl s. 288-290).

O Tribunal Regional Federal da Quinta Região, por meio da sua Primeira 

Turma, negou provimento ao recurso de apelação dos ora recorrentes, consoante 

se infere da ementa adiante transcrita, in verbis:

CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO 

HABITACIONAL. AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DECRETO-LEI N. 70/66. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO STF. 

PROCEDIMENTO. REGULARIDADE. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1. Apelação interposta por ex-mutuários contra sentença de improcedência 

do pedido, proferida nos autos de ação ordinária (ajuizada em 02.10.2002) 

de invalidação de execução extrajudicial, efetivada em 26.08.1994 (data da 

adjudicação) de imóvel, objeto de contrato de mútuo habitacional fi rmado no 

âmbito do SFH.

2. Alegam, os mutuários-recorrentes, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 

70/66. Não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 70/66. O 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que 

o Decreto-Lei n. 70/66 é compatível com a Constituição Federal de 1988.

3. Afirmam, os autores, a injuridicidade da escolha do agente fiduciário 

unilateralmente pela CEF, o qual teria, inclusive, entregue o leilão nas mãos do 

leiloeiro, com o que também não se poderia concordar. De acordo com o art. 30, 

do Decreto-Lei n. 70/66, serão agentes fi duciários, com as funções determinadas 

pelos arts. 31 a 38: nas hipotecas compreendidas no SFH (inciso I), o BNH, e, nas 

demais hipotecas (inciso II), “as instituições fi nanceiras inclusive sociedades de 

crédito imobiliário, credenciadas a tanto pelo Banco Central da República do 

Brasil, nas condições que o Conselho Monetário Nacional, venha a autorizar”. 

O mesmo dispositivo reza que o BNH “poderá determinar que êste exerça as 

funções de agente fi duciário, conforme o inciso I, diretamente ou através das 

pessoas jurídicas mencionadas no inciso II, fi xando os critérios de atuação delas”. 

Finalmente, a norma em questão fi xa: “As pessoas jurídicas mencionadas no inciso 

II, a fi m de poderem exercer as funções de agente fi duciário dêste decreto-lei, 

deverão ter sido escolhidas para tanto, de comum acôrdo entre o credor e o 

devedor, no contrato originário de hipoteca ou em aditamento ao mesmo, salvo 

se estiverem agindo em nome do Banco Nacional da Habitação ou nas hipóteses 

do artigo 41”. Por conseguinte, nas execuções extrajudiciais de hipoteca vinculada 

ao SFH, não é necessário comum acordo, entre credor e devedor, na escolha do 

agente fi duciário, face à regra do § 2º, do art. 30, do Decreto-Lei n. 70/66, que 

expressamente ressalva as situações em que se age “em nome do Banco Nacional 

de Habitação”.

4. Não há óbice legal a que o agente fi duciário, com as funções legalmente 

defi nidas nos arts. 31 e 32, do Decreto-Lei n. 70/66, autorize leiloeiro público a 
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conduzir os leilões, não se podendo acolher exegese que inviabilize tal atribuição 

de incumbência.

5. Os ex-mutuários dizem que o procedimento de execução extrajudicial estaria 

incorreto, porquanto eles não teriam sido notificados pessoalmente para a 

purgação da mora e acerca da realização dos leilões. Segundo o regramento 

dos arts. 31 e 32, do Decreto-Lei n. 70/66, para fi ns de execução extrajudicial, a 

CEF deve encaminhar “solicitação de execução de dívida” ao agente fi duciário, 

cabendo a esse promover a notifi cação do devedor, por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos, conferindo-lhe prazo de 20 (vinte) dias para purgação da 

mora. Ademais, “quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido”, 

segundo certifi cação do ofi cial, o agente fi duciário deve promover a notifi cação 

aludida por edital. Apenas após tal providência, se o devedor não comparece 

para purgar a mora, é que o agente fi duciário está autorizado a publicar editais 

de primeiro leilão e, depois, se for o caso, de segundo leilão (não há imposição 

legal de notifi cação pessoal para os leilões). In casu, o agente fi duciário, ao receber 

a notifi cação para purgação da mora, devolvida pelo ofi cial do cartório com a 

observação de que os mutuários haviam se mudado do endereço, procedeu à 

notifi cação referida por edital, publicando, então, posteriormente, em vista do 

não comparecimento dos mutuários, os editais de leilão, cumprindo, destarte, o 

procedimento do Decreto-Lei n. 70/66.

6. Os autores afi rmam preclusão decorrente do descumprimento dos prazos para a 

expedição de notifi cação para purgação da mora e editais de leilões. Ora, a preclusão 

é fenômeno que atinge o processo judicial. Ademais, o prazo contido no § 1º, do 

art. 31, do Decreto-Lei n. 70/66 (dez dias para a promoção da notifi cação para 

purgação da mora), não é do tipo peremptório, sublinhando-se que ao exceder 

esse tempo o agente fi duciário, de certa maneira, favorece o devedor, que vê 

alargado o prazo para o adimplemento da dívida. Quanto aos leilões, foram 

cumpridas as determinações temporais inscritas no art. 32, do Decreto-Lei n. 

70/66.

7. Os ex-mutuários sustentam a não comprovação de que teria havido 

o encaminhamento antecedente de avisos de cobrança. Diversamente, há nos 

autos aviso de recebimento de correspondência, que os próprios ex-mutuários 

vincularam à cobrança, sendo certo que ela foi remetida ao endereço dos autores.

8. Os autores aduzem que não se poderia efetivar a execução extrajudicial ante 

a iliquidez do débito executado. Não cabe falar em incerteza ou em ausência de 

liquidez do débito atinente ao contrato de mútuo habitacional, executado na 

forma do Decreto-Lei n. 70/66, quando já efetivada a adjudicação. Isso porque, 

havendo a extinção do contrato de fi nanciamento habitacional, em razão de 

o imóvel já ter sido adjudicado em sede de execução extrajudicial, na forma 

da mencionada norma jurídica, não há que se falar em interesse processual da 

parte para buscar a revisão de cláusulas ou procedimentos contratuais, após esse 

marco.
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9. Tendo sido atendidos pelo agente fi duciário todos os pressupostos formais 

impostos pelo Decreto-Lei n. 70/66, não há que se falar em irregularidade do 

procedimento de execução extrajudicial do imóvel, inexistindo motivo para a sua 

invalidação.

10. Pelo desprovimento da apelação.

Irresignados, os recorrentes interpõem recurso especial e sustentam afronta 

aos seguintes dispositivos infraconstitucionais: (i) art. 331 do CPC, porque 

não foi oportunizada a possibilidade de conciliação; (ii) arts. 454 e 456 do 

CPC, em razão de não ter sido aberto prazo para alegações fi nais; (iii) art. 30, 

§ 2º, do Decreto-Lei n. 70/66, pois a escolha do agente fi duciário no bojo de 

execução extrajudicial de contrato regido pelas normas do Sistema Financeiro 

da Habitação (SFH) com garantia hipotecária deve ser feita pelo devedor; (iv) 

art. 31, IV, do Decreto-Lei n. 70/66, na medida em que, antes de ser defl agrado 

o processo executivo, devem ser enviados, ao menos, dois avisos de cobrança 

ao devedor; (v) art. 31, §§ 1º e 2º, ao argumento da ausência de notifi cação 

extrajudicial, para possibilitar a purgação da mora; (vi) arts. 32 e 34 do Decreto-

Lei n. 70/66, já que não houve notifi cação quanto às datas dos leilões; (vii) arts. 

31 e 32 do Decreto-Lei n. 70/66, porque o prazo de 10 (dias) previsto para a 

notifi cação do devedor para a purgação da mora não foi cumprido, sendo certo 

que esse descumprimento enseja a perempção da execução extrajudicial.

Os recorrentes também asseveram a ocorrência de dissidência pretoriana 

relativamente à escolha unilateral do agente fi duciário.

Não houve apresentação de contrarrazões ao apelo nobre.

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal a quo como representativo de 

controvérsia (fl . 402).

Diante da multiplicidade de recursos versando as questões analisadas no 

presente caso, admiti o processamento deste feito à luz do art. 543-C do CPC 

(fl . 408).

O Ministério Público Federal, em seu parecer de fl s. 466-477, opinou pelo 

não provimento do recurso especial.

No dia 5 de fevereiro de 2010, a Associação dos Nacional dos Mutuários 

foi intimada para se manifestar nos presentes autos (fl . 434). Sucede que o 

petitório contendo a sua manifestação data de 14 de março do corrente ano (fl . 

587), o que denota, à toda evidência, a extemporaneidade da aludida peça.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Prima facie, a cláusula 

décima quarta do contrato de mútuo hipotecário para aquisição de casa própria 

celebrado entre os litigantes ostenta cláusula de cobertura do saldo devedor 

pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (fl . 44), portanto, a 

competência para processar e julgar este recurso especial é da Primeira Turma.

Ainda preliminarmente, o recurso especial não há de ser conhecido quanto 

à suposta afronta aos arts. 331, 454 e 456 do CPC, porque não foi cumprido 

o requisito do prequestionamento. Infere-se que o Tribunal a quo não emitiu 

nenhuma consideração quantos aos temas insertos nos dispositivos em comento, 

de modo que é defeso ao STJ sindicar a respeito deles.

É imperioso que os recorrentes, em caso de omissão, oponham embargos 

de declaração para que o Tribunal a quo se pronuncie sobre os dispositivos 

infraconstitucionais tidos por afrontados, e, acaso não suprida a omissão, é 

mister ingressar com recurso especial apontando violação do art. 535 do CPC. 

Entretanto, depreende-se da análise dos autos que os recorrentes não manejaram 

os imprescindíveis embargos de declaração. Tem-se, inarredavelmente, a 

aplicação do disposto nas Súmulas n. 282 e 356 do STF, que têm os seguintes 

teores:

282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão 

recorrida, a questão federal suscitada.

356 - O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos 

declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito 

do prequestionamento.

O recurso especial também não reúne condições de admissibilidade no 

concernente aos arts. 31, caput, IV, e § § 1º e 2º, 32 e 34 do Decreto-Lei n. 

70/66, Isso porque, é ressabido que o exame do contexto fático-probatório 

deduzido nos autos é defeso ao STJ, porquanto não pode atuar como terceira 

instância revisora ou Tribunal de apelação reiterada. Essa é a exegese da Súmula 

n. 7/STJ, segundo o qual, in verbis: “A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial”.

No caso sub examine, o Tribunal a quo, ao afastar as alegações de ocorrência 

de nulidade na execução extrajudicial, fê-lo com supedâneo na prova dos autos, 

pois asseverou que o agente fi duciário, ao receber de volta a notifi cação para 
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purgação da mora com a observação de que os devedores, ora recorrentes, 

haviam se mudado, providenciou a notifi cação por edital em duas oportunidades 

distintas, sendo certo que os devedores não se defenderam nos autos da execução 

extrajudicial.

Nesse sentido, é oportuna a transcrição do seguinte excerto do voto 

condutor, ipsis litteris:

In casu, o agente fi duciário, ao receber a notifi cação para purgação da mora, 

devolvida pelo ofi cial do cartório com a observação de que os mutuários haviam 

se mudado do endereço, procedeu à notifi cação referida por edital, publicando, 

então, posteriormente, em vista do não comparecimento dos mutuários, os 

editais de leilão, cumprindo, destarte, o procedimento do Decreto-Lei n. 70/66 (fl . 

337).

Dessarte, a revisão das questões gravitantes em torno do não envio de, pelo 

menos, duas cartas de cobrança anteriormente à defl agração do procedimento 

executivo judicial, da ausência de notifi cação para purgação da mora, e da falta 

de aviso a respeito das datas dos leilões à toda evidência esbarram na conclusão 

a que chegou o Tribunal a quo à luz de acervo fático-probatório dos autos, 

de que os recorridos, embora notifi cados por edital em duas ocasiões, não se 

manifestaram no bojo da execução extrajudicial.

Melhor sorte socorre os recorrentes quanto ao cabimento do apelo nobre 

quanto à alegação de afronta ao art. 30, § 2º, do Decreto-Lei n. 70/66, porque 

o aludido dispositivo foi prequestionado pelo acórdão impugnado e foram 

cumpridos os demais requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, a pretensão deduzida pelos recorrentes não merece guarida e 

consequentemente o acórdão recorrido deve permanecer incólume.

Nesse sentido, confi ra-se o teor da norma tida por vulnerada (art. 30, I e II, 

e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 70/66), litteratim:

Art. 30. Para os efeitos de exercício da opção do artigo 29, será agente 

fi duciário, com as funções determinadas nos artigos 31 a 38:

I - nas hipotecas compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação, o Banco 

Nacional da Habitação;

II - nas demais, as instituições financeiras inclusive sociedades de crédito 

imobiliário, credenciadas a tanto pelo Banco Central da República do Brasil, nas 

condições que o Conselho Monetário Nacional, venha a autorizar.
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§ 1º O Conselho de Administração ao Banco Nacional da Habitação poderá 

determinar que este exerça as funções de agente fi duciário, conforme o inciso I, 

diretamente ou através das pessoas jurídicas mencionadas no inciso II, fi xando os 

critérios de atuação delas.

§ 2º As pessoas jurídicas mencionadas no inciso II, a fi m de poderem exercer as 

funções de agente fi duciário deste decreto-lei, deverão ter sido escolhidas para 

tanto, de comum acordo entre o credor e o devedor, no contrato originário de 

hipoteca ou em aditamento ao mesmo, salvo se estiverem agindo em nome do 

Banco Nacional da Habitação ou nas hipóteses do artigo 41.

Inicialmente, é de bom alvitre expor que, a despeito de o indigitado 

dispositivo fazer menção Banco Nacional da Habitação, é ressabido que, com a 

extinção da aludida entidade, a Caixa Econômica Federal a sucedeu em todos os 

seus direitos e obrigações.

Inclusive, esse entendimento se encontra cristalizado no verbete n. 327 das 

Súmulas do STJ, segundo o qual, litteratim: “Nas ações referentes ao Sistema 

Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como 

sucessora do Banco Nacional da Habitação”.

Exposto isso, deve ser ressaltado, por outro lado, que a leitura do art. 30, I 

e II, e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 70/66 evidencia ser a exigência de comum 

acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fi duciário tão somente 

aplicável aos contratos não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação - 

SFH.

No caso sub examine, a Caixa Econômica Federal designou a APERN - 

Crédito Imobiliário S/A como agente fi duciário na qualidade de sucessora do 

Banco Nacional da Habitação, sendo certo não ser necessário o comum acordo 

entre o devedor e o credor para essa escolha.

Esta Corte, ainda que não tenha apreciado um número considerável de 

casos tratando desse tema, vem reiteradamente perfi lhando o entendimento 

supra, consoante se infere dos seguintes julgados, ipsis litteris:

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - SFH - ESCOLHA DO AGENTE 

FIDUCIÁRIO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTIMAÇÃO DO 

LEILÃO - SÚMULA 07/STJ - AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. Não se aplica aos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação 

- SFH a exigência de comum acordo entre credor e devedor na escolha do agente 

fi duciário para promover a execução extrajudicial (art. 30, I, § 2º do Decreto-Lei 

70/66).
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2. Inviabilidade do recurso especial, tendo em vista que o exame da tese 

relativa à nulidade formal dos leilões do imóvel exigiria incursão pela matéria de 

prova. Aplicação da Súmula 07/STJ.

Fundamento inatacado em relação à nulidade, aplicação à hipótese dos autos 

do enunciado da Súmula 283 do STF.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido (REsp 

842.452/MT, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 29 de 

outubro de 2008).

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - MÚTUO 

HABITACIONAL - CARTEIRA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DL 

70/66, SALDO RESIDUAL, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SEGURO HABITACIONAL - 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA 

– INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DESTA CORTE - OPERAÇÃO DE FAIXA LIVRE - 

NÃO VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO SFH - PES/CP NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA 

DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR 

ANTES DA AMORTIZAÇÃO DECORRENTE DA PRESTAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE 

- POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO APENAS DA FORMA SIMPLES - 

DISPENSADA A ESCOLHA DO AGENTE FIDUCIÁRIO DE COMUM ACORDO ENTRE 

O CREDOR E O DEVEDOR, IN CASU - CDC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - AGRAVO IMPROVIDO (AgRg no REsp 

1.053.130/SC, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJ de 11 de 

setembro de 2008).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA 

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. 

ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSENSO. OBSERVÂNCIA DO 

PRAZO PARA INTIMAÇÃO DO LEILÃO. SÚMULA 07/STJ. CERTEZA E LIQUIDEZ 

DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 

282 E 356 DO STF. DECRETO LEI 70/66. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO. TEMA DE CUNHO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. 

ESCOLHA UNILATERAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. 

POSSIBILIDADE.

1. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso 

especial pela alínea “c”, deve ser devidamente demonstrada, conforme as 

exigências do parágrafo único do art. 541 do CPC, c/c o art. 255, e seus parágrafos, 

do RISTJ.

2. À demonstração do dissídio jurisprudencial, impõe indispensável revelar 

soluções encontradas pelo decisum embargado e paradigma tiveram por 
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base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, havendo entre elas similitude de 

circunstâncias, sendo insufi ciente para esse fi m a mera transcrição de ementas 

(precedentes: REsp n. 425.467 - MT, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

Quarta Turma, DJ de 05/09/2005; REsp n. 703.081 - CE, Relator Ministro CASTRO 

MEIRA, Segunda Turma, DJ de 22/08/2005; AgRg no REsp n. 463.305 - PR, Relatora 

Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJ de 08/06/2005).

3. O reexame do contexto fático-probatório deduzido nos autos é insindicável 

nas instâncias superiores ante a Súmula 07/STJ, porquanto não podem atuar 

como tribunal de apelação reiterada ou terceira instância revisora (precedentes: 

AgRg no REsp 394.713 - BA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, 

DJ de 19 de setembro de 2003 e REsp 821.450 - SP, decisão monocrática desta 

relatoria, DJ de 16 de maio de 2006).

4. É inadmissível o cabimento do apelo extremo pela alínea “a” quando o 

dispositivo tido pelos recorrentes como violado não foi devidamente 

prequestionado pelo acórdão recorrido.

5. Havendo omissão no aresto recorrido, é mister a oposição de embargos 

de declaração para que o tribunal a quo se pronuncie sobre o dispositivo 

infraconstitucional tido por afrontado; e, acaso não suprida a omissão, mister a 

interposição de recurso especial por violação ao art. 535 do CPC (precedentes: 

REsp 326.165 - RJ, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, DJ de 

17 de dezembro de 2002 e AgRg no REsp 529.501 - SP, Relator Ministro FELIX 

FISCHER, Quinta Turma, DJ de 16 de junho de 2004).

6. A violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório 

(por afronta aos arts. 31 e 32 do Decreto-Lei n. 70/66), acerca da aferição da 

adjudicação do imóvel, é tema de cunho eminentemente constitucional, cuja 

competência escapa desta Corte Especial por força do art. 105, III, da Carta 

Magna de 1988, que reserva ao STJ a função de intérprete da legislação infra-

constitucional (precedente: REsp 485.253 - RS, Relator Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ de 18 de abril de 2005).

7. Tratando-se de hipoteca constituída no âmbito do Sistema Financeiro da 

Habitação, e atuando as instituições elencadas no inciso II do art. 30, do Decreto-

Lei 70/66, como mandatárias do Banco Nacional da Habitação, fi ca dispensada a 

escolha do agente fi duciário de comum acordo entre o credor e o devedor, ainda 

que haja expressa previsão contratual.

8. In casu, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF elegeu a APEMAT - Crédito 

Imobiliário S/A como agente fi duciário porquanto sucessora do extinto Banco 

Nacional da Habitação (fl . 110), não havendo se falar em maltrato à norma infra-

constitucional.

9. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, desprovido (REsp 

867.809/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 5 de março de 2007).
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SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-

LEI 70/66. PRESSUPOSTOS FORMAIS.

1. Restringe-se a competência desta Corte à uniformização de legislação 

infraconstitucional (art. 105, III, da CF), por isso que o exame da alegada 

incompatibilidade da execução extrajudicial disciplinada pelo Decreto-Lei 70/66 

com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório signifi caria 

usurpar a competência do STF para exame de matéria constitucional.

2. A falta de prequestionamento da questão federal impede o conhecimento 

do recurso especial (Súmulas 282 e 356/STF).

3. Atendidos pelo agente fi duciário todos os pressupostos formais impostos 

pelo Decreto-Lei n. 70/66, para constituição do devedor em mora e realização do 

leilão, não há que se falar em irregularidade de procedimento, inexistindo motivo 

para a anulação do procedimento de execução extrajudicial do imóvel.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido (REsp 

586.468/RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 19 de 

dezembro de 2003).

Ainda com foco no tema supra, advirta-se que a escolha unilateral do 

agente fi duciário não é capaz, per si, de acarretar nenhuma nulidade no processo 

de execução extrajudicial, a não ser que se prove eventual prejuízo decorrente da 

atuação do agente. O que não é o caso dos autos.

Por fi m, urge asseverar que a possibilidade da CEF escolher unilateralmente 

o agente fi duciário decorre da própria lei (§ 1º do art. 30 do Decreto-Lei n. 

70/66), sendo certo que a não aplicação desse entendimento pressupõe a anterior 

declaração de inconstitucionalidade do dispositivo em baila em prestígio ao 

princípio da reserva de plenário, insculpido na Súmula Vinculante n. 10.

O recurso especial também deve ser conhecido no concernente à alegação 

de afronta aos arts. 31 e 32 do Decreto-Lei n. 70/66, já que houve o debate 

explícito, pela Corte de origem, do tema relativo ao não cumprimento, pelo 

agente fi duciário, do prazo de 10 (dez) dias para notifi car o devedor.

Os recorrentes afi rmam que o não cumprimento desse prazo decenal 

acarreta a perempção da execução extrajudicial. Diante disso, é de bom alvitre 

transcrever o § 1º do art. 31 do Decreto-Lei n. 70/66, com redação atribuída 

pela Lei n. 8.004, de 14 de março de 1990, que justamente trata do prazo em 

questão supra, in verbis:

Recebida a solicitação da execução da dívida, o agente fi duciário, nos 10 (dez) 

dias subsequentes, promoverá a notificação do devedor, por intermédio do 
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Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias para 

a purgação da mora.

Sob esse ângulo, insta expor que o prazo a que alude o dispositivo 

em questão não se encontra previsto no art. 177 do CPC, porquanto o seu 

descumprimento não impõe nenhuma sanção ao agente fi duciário, razão pela 

qual esse prazo é impróprio.

É o que adverte a doutrina, ipsis litteris:

“O momento” da prática dos atos, segue a regra segundo a qual os atos 

processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei e, sendo esta omissa, naqueles 

que o juiz determinar, tendo em conta a complexidade da causa (art. 177 do CPC).

“Os prazos” são lapsos de tempo dentro dos quais praticam-se atos processuais. 

Por seu turno, os prazo podem ser “legais” ou “judiciais”. Diz-se, ainda, que os 

prazos são “particulares” quando correm apenas para uma das partes e “comuns” 

quando o transcurso é para ambas. Classifi cam-se ainda os prazos em “próprios” 

quando o descumprimento implica sanção e “impróprios”, quando o seu 

desatendimento traz consequências apenas de cunho não processual, como, v.g., 

a falta funcional de auxiliares da justiça (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual 

Civil. 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 329, volume I).

Ademais, o não cumprimento desse prazo representa benesse ao devedor, 

que disporá de maior lapso temporal para eventualmente saldar a dívida. Diante 

disso, a constatação é a de que não se cogita perempção da execução extrajudicial 

na hipótese do não cumprimento do prazo estabelecido pelo § 1º do art. 31 do 

Decreto-Lei n. 70/66.

Isso posto, conheço do recurso especial parcialmente e, nessa extensão, 

nego-lhe provimento.

Por se tratar de recurso representativo de controvérsia, sujeito ao 

procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil, determino, após a 

publicação do acórdão, a comunicação à Presidência do STJ, aos Ministros da 

Primeira Seção, aos Tribunais Regionais Federais, bem como aos Tribunais 

de Justiça dos Estados, com a fi nalidade de dar cumprimento ao disposto no 

§ 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil e nos arts. 5º, II, e 6º, da 

Resolução STJ n. 08/2008.

É como voto.
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 SÚMULA N. 587

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, 

é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, 

sendo sufi ciente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfi co 

interestadual.

Referência:

Lei n. 11.343/2006, art. 40, V.

Precedentes:

HC   230.835-SP  (5ª T, 04.09.2012 – DJe 21.09.2012)

AgRg no REsp  1.390.977-MS  (5ª T, 26.11.2013 – DJe 04.12.2013)

AgRg no AREsp  419.167-AC  (5ª T, 06.05.2014 – DJe 15.05.2014)

AgRg no AREsp  368.971-AC  (5ª T, 10.11.2015 – DJe 18.11.2015)

HC   330.561-MS  (5ª T, 03.11.2015 – DJe 25.11.2015) –  

      acórdão publicado na íntegra

AgRg no AREsp  784.321-MS  (5ª T, 17.12.2015 – DJe 02.02.2016)

HC   326.074-PE  (5ª T, 10.03.2016 – DJe 21.03.2016)

HC   318.599-MS  (5ª T, 07.04.2016 – DJe 15.04.2016)

HC   219.675-MS  (6ª T, 06.12.2012 – DJe 18.12.2012)

AgRg no REsp  1.378.898-MS  (6ª T, 27.08.2013 – DJe 09.09.2013)

AgRg no REsp  1.424.848-MS  (6ª T, 18.12.2014 – DJe 12.02.2015)

AgRg no REsp  1.343.897-MS  (6ª T, 14.04.2015 – DJe 22.04.2015)

REsp   1.370.391-MS  (6ª T, 03.11.2015 – DJe 23.02.2016)

HC   339.333-MS  (6ª T, 1º.03.2016 – DJe 09.03.2016)

AgRg no REsp  1.395.663-MS  (6ª T, 03.05.2016 – DJe 12.05.2016)

Terceira Seção, em 13.9.2017

DJe 18.9.2017





HABEAS CORPUS N. 330.561-MS (2015/0174147-7)

Relator: Ministro Felix Fischer

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Paciente: Fabio Ferreira Dias

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 

DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO 

DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 

11.343/06. INTERESTADUALIDADE. DESNECESSIDADE 

DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO 

DE FRONTEIRAS. DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO 

DE REALIZAR O TRÁFICO ENTRE ESTADOS. 

DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação 

no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo 

ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 

n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 

n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 

117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que 

integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, 

desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do 

writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 

284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; 

HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  

Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. 

Min. Maria Th ereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, 

a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso 
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próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. 

Contudo, no caso de se verifi car confi gurada fl agrante ilegalidade 

apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a 

concessão da ordem de ofício.

III - A jurisprudência deste Tribunal entende que, para 

a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 

11.343/06 é desnecessária a efetiva comprovação da transposição de 

fronteiras entre estados da federação, sendo sufi ciente a demonstração 

inequívoca da intenção de realizar o tráfi co interestadual.

IV - In casu, o paciente foi preso em fl agrante delito quando 

transportava em ônibus público, com destino a Porto Velho/RO, 

13,800 kg de maconha, circunstância que revela tratar-se de tráfi co 

interestadual de drogas.

Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da 

Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de novembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 25.11.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de habeas corpus, substitutivo de 

recurso especial, impetrado em favor de FABIO FERREIRA DIAS, em face de 

v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos 

arts. 33 e 40, inciso V, da Lei 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses 
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e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado e o pagamento de 631 

dias-multa.

Irresignados, a defesa e o órgão ministerial interpuseram recurso de 

apelação. O eg. Tribunal de origem proveu o recurso interposto pelo Ministério 

Público e, por maioria, deu parcial provimento ao apelo da defesa, em acórdão cuja 

ementa transcrevo a seguir:

“APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. 

TRANSPORTE COLETIVO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APELO DEFENSIVO. 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO. PROVAS DA 

INTERESTADUALIDADE. MANUTENÇÃO. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL 

E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PROVIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, deve incidir quando 

o agente se utiliza de um transporte coletivo para ampliar o poder logístico do tráfi co 

de drogas, possibilitando a distribuição fracionada e disfarçada em situações que 

difi cultam a atuação policial.

É de se compensar a confi ssão espontânea com a reincidência.

Comprovado o iter criminis no sentido de que o tráfi co de drogas caracterizou-

se na modalidade interestadual é de se aplicar a majorante do art. 40, V, da Lei n. 

11.343/2006.

Não há falar em abrandamento do regime prisional e substituição da sanção 

corporal por penas restritivas de direitos quando tais concessões afiguram-se 

insufi cientes à reprovação e prevenção do delito praticado.

Apelação Ministerial a que se dá provimento para aplicar o art. 40, III, da 

Lei de Drogas, e recurso defensivo a que se dá parcial provimento apenas para 

redimensionar a pena imposta” (fl . 261).

Posteriormente, a defesa opôs embargos infringentes, os quais foram 

parcialmente acolhidos em acórdão assim ementado:

“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE 

DROGAS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06 

DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS AFASTAMENTO 

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III. NECESSIDADE DE 

DISSEMINAÇÃO NO INTERIOR DO TRANSPORTE COLETIVO. REGIME FECHADO. RÉU 

REINCIDENTE. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Para incidir a causa de aumento da interestadualidade, basta que esteja 

devidamente comprovado que o agente iria levar a droga para outro estado da 

federação, não sendo necessário que a droga alcance o destino fi nal como no caso 

dos autos, em que restou cabalmente demonstrado que o embargante levaria o 
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entorpecente para o Estado de Rondônia, não havendo falar em afastamento da 

causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06.

Apesar de meu entendimento pessoal acerca de o tráfi co dc drogas em transporte 

público ser suficiente para acarretar a causa dc aumento da pena prevista no 

art. 40, III, da Lei de Drogas, rendo-me à corrente jurisprudencial consolidada nos 

tribunais superiores em observância ao princípio da segurança jurídica. Estando o 

posicionamento sedimentado no STJ e no STF no sentido de que somente confi gura 

a causa de aumento do tráfi co em transporte público se houver disseminação no 

interior do ônibus, passo a fi liar-me a tal entendimento e, no caso, afasto a majorante 

do inciso III, do art. 40 da Lei de Drogas, nos termos do voto minoritário. Pena 

redimensionada.

Embora a pena tenha sido redimensionada, em razão da reincidência do réu, 

mantém-se o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º c 3º do CP” (fl . 334).

Daí o presente mandamus, no qual sustenta a impetrante, em suas razões, 

a concessão da ordem para afastar a causa de aumento inserta no inciso V do 

art. 40 da Lei de Drogas (interestadualidade), ao argumento de que o paciente 

não ultrapassara a fronteira e, “em que pese a intenção do ora Paciente ultrapassar 

a fronteira entre dois estados, é certo que o sistema penal brasileiro não permite a 

punição da mera intenção, não podendo assim, se falar em tráfi co interestadual de 

drogas” (fl . 5).

Requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento da pena aplicada, 

com a exclusão da causa de aumento referente à interestadualidade.

Liminar indeferida às fl . 349-351.

Informações prestadas às fl s. 357-397.

O Ministério Público Federal, às fls. 405-413, opinou pelo não 

conhecimento do mandamus.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): A Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso fi rmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas 

corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário 

(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 

n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, 

Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 9, (46): 589-600, dezembro 2017 597

As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta 

dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do 

writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/

RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/

MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 

n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 

n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura, DJe de 

4/6/2014).

Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verifi car 

confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda 

a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.

Pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente habeas corpus, 

a concessão da ordem para afastar a causa de aumento inserta no inciso V do 

art. 40 da Lei de Drogas, ao argumento de que o paciente não ultrapassara 

efetivamente a fronteira, não devendo ser punido tão somente pela intenção, o 

que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Da análise dos autos, tenho que a ordem não deve ser concedida de ofício.

Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para a incidência da causa 

de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, é irrelevante a 

efetiva transposição das fronteiras estaduais, bastando a comprovação de que a 

droga tinha, como destino, outra unidade da federação.

No caso em tela, consta do v. acórdão reprochado, verbis:

“Quanto a majorante disposta no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, os embargos 

não devem ser acolhidos.

Filio-me ao posicionamento consagrado pela jurisprudência dominante do STJ, 

no sentido de que para a caracterização do tráfi co interestadual de entorpecentes, basta 

que as provas produzidas demonstrem que a droga transportada teria como destino 

localidade de outro estado da federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de 

fronteiras.

Não é exigida a transposição de fronteiras para a majoração da pena, devendo, 

contudo, haver prova inequívoca de que o embargante visava chegar a outro Estado 

da Federação.
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Pelas provas dos autos, a droga tinha como destino o Estado de Rondônia, de 

modo que está justifi cado o reconhecimento da referida majorante.

Mantenho, portanto, a causa de aumento, pois satisfatoriamente comprovada a 

sua ocorrência” (fl . 338 - grifei).

Reza o art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 que:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um 

sexto a dois terços, se:

[...].

V - caracterizado o tráfi co entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito 

Federal;”.

In casu, o paciente foi preso em fl agrante delito quando transportava, para 

posterior venda, em transporte público (ônibus interestadual com destino a Porto 

Velho/RO), 9 tabletes de maconha, acondicionados em uma mala, pesando 13,800 

Kg.

Dessa forma, presente a intenção inequívoca do paciente de realizar o 

transporte interestadual da substância entorpecente - não tendo logrado êxito 

por circunstâncias alheias a sua vontade -, deve incidir a causa de aumento da 

pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Verifi ca-se, portanto, que o v. acórdão objurgado está em consonância com o 

entendimento fi rmado por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência das duas Turmas que compõem a Terceira 

Seção deste Tribunal:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 

40, V, DA LEI N. 11.343/2006. DESNECESSIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. 

CAUSA DE AUMENTO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA 

NA SIMPLES CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ILEGALIDADE.

[...]

2. É firme nesta Corte Superior o entendimento de que não é necessária 

a transposição da fronteira interestadual para que se aplique a causa de 

aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, sendo sufi ciente, para 

tanto, a demonstração de que a droga tinha como destino outro estado. 

Precedentes.

[...]
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5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício” (HC n. 278.852/MS, 

Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 2/2/2015, grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO 

RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 

4º, DA LEI DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MINORANTE E A CONDENAÇÃO 

POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE 

AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. PRESCINDÍVEL A 

EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. PRECEDENTES. RECURSO FUNDAMENTADO 

NA ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a incidência da causa 

de aumento de pena referente à interestadualidade do tráfi co de substâncias 

entorpecentes prescinde da efetiva transposição das fronteiras do Estado, 

sendo sufi ciente a existência de elementos que evidenciem a destinação fi nal 

da droga para fora dos limites estaduais.

[...]

6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 421.551/SP, Quinta Turma, 

Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 27/5/2014, grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. 

INTERESTADUALIDADE DO DELITO. TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA INTERESTADUAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que, para a incidência 

da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de 

Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual 

pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da interestadualidade 

do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino 

localidade em outro Estado da Federação.

2. Uma vez evidenciado que a substância entorpecente seria transportada para 

outra unidade da Federação, mostra-se irretocável a decisão ora agravada, ao 

entender devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no 

inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não tenha havido a efetiva 

transposição da fronteira interestadual.

3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp n. 1.343.897/MS, Sexta Turma, 

Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/4/2015, grifei).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE 

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM FUNDAMENTADO. GRANDE QUANTIDADE 

DE DROGAS. MOTORISTA DE CAMINHÃO QUE SE VALIA DA PROFISSÃO PARA O 

TRANSPORTE DE DROGAS. REPROVABILIDADE ACENTUADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 
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CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06. INTERESTADUALIDADE. 

DESNECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. 

DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE REALIZAR O TRÁFICO ENTRE ESTADOS. 

SUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

3. Esta Corte já assentou o entendimento no sentido de que, para a incidência 

da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 é desnecessária a 

efetiva comprovação da transposição de fronteiras entre estados da federação, 

sendo sufi ciente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfi co 

interestadual.

4. Habeas corpus não conhecido” (HC 313.006/MS, Sexta Turma, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015, grifei).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

É o voto.


