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Súmula n. 601





SÚMULA N. 601

O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda 

que decorrentes da prestação de serviço público.

Referências:

CF/1988, arts. 127 e 129, III.

CDC, arts. 81 e 82.

Lei n. 7.347/1985, arts. 1º, 5º e 21.

Precedentes:

AgRg no AREsp 300.270-MG (1ª T, 17.09.2015 – DJe 24.09.2015)

REsp  929.792-SP (1ª T, 18.02.2016 – DJe 31.03.2016) 

      – acórdão publicado na íntegra

AgRg no REsp 1.221.289-PR  (1ª T, 23.06.2016 – DJe 16.08.2016)

AgRg no AREsp 209.779-RJ  (2ª T, 05.11.2013 – DJe 20.11.2013)

AgRg no AREsp 255.845-SP  (2ª T, 07.05.2015 – DJe 10.08.2015)

AgRg no REsp 1.518.698-SE  (2ª T, 25.08.2015 – DJe 16.11.2015)

AgRg nos EDcl 

no REsp  1.508.524-SC (2ª T, 10.03.2016 – DJe 16.03.2016)

REsp  1.099.634-RJ (3ª T, 08.05.2012 – DJe 15.10.2012)

AgRg no REsp 1.349.634-DF (3ª T, 16.10.2014 – DJe 24.10.2014)

AgRg no REsp 1.411.444-SP (3ª T, 27.10.2015 – DJe 13.11.2015)

REsp  1.254.428-MG (3ª T, 02.06.2016 – DJe 10.06.2016)

AgRg no AREsp 34.403-RJ (4ª T, 09.04.2013 – DJe 18.04.2013)

REsp  1.209.633-RS (4ª T, 14.04.2015 – DJe 04.05.2015)

REsp  871.172-SE (4ª T, 14.06.2016 – DJe 24.08.2016)

AgRg no REsp 932.994-RS (4ª T, 15.09.2016 – DJe 22.09.2016)

Corte Especial, em 7.2.2018

DJe 15.2.2018





RECURSO ESPECIAL N. 929.792-SP (2007/0018251-5)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda

Advogado: Paulo César Braga e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

CONCESSÃO DE TRANSPORTE URBANO DE 

PASSAGEIROS. TARIFA FIXADA POR DECRETO DO 

PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUESTIONAR O SEU 

VALOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA 

TARIFA POR ATO JUDICIAL. INCABIMENTO DO 

DEVER DE RESTITUIR, POR PARTE DA EMPRESA 

CONCESSIONÁRIA, OS VALORES COBRADOS NO 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL 

FIXADOR DA TARIFA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS 

ATOS DO PODER PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Ministério Público tem legitimidade subjetiva ativa para 

promover Ação Civil Pública ou Coletiva para tutelar não apenas 

direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também direitos 

individuais homogêneos, inclusive quando decorrentes da prestação 

de serviços públicos. Precedente: AgRg no AREsp 255.845/SP, Rel. 

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.8.2015.

2. É incabível exigir da concessionária de serviço público a 

devolução do valor de tarifa cobrada dos usuários de serviço de 

transporte urbano de passageiros, praticado ao tempo em que vigorou 

o ato municipal (Decreto Executivo) que o fi xou, regularmente emitido 

pela autoridade competente; os atos do Poder Público são ornados da 

presunção de validade e legitimidade e os seus destinatários que os 

observam e os cumprem acham-se atuando de boa-fé.
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3. Neste caso, houve somente a condenação da concessionária, 

tendo-se como pressuposto a declaração de nulidade dos Decretos 

editados pelo Município de conversão de moeda quanto à tarifa e 

de sua posterior elevação. Decretos esses que foram expedidos pela 

Municipalidade, sobre a qual não recaiu responsabilização alguma, o 

que não se pode admitir em termos de lógica jurídica.

4. Não incidência de verba honorária na Ação Civil Pública 

julgada improcedente, salvo se verifi cada má-fé do autor (art. 18 

da Lei 7.347/85), o que não ocorre no caso sob exame, ao que se 

pode perceber. Precedente: AgRg no REsp 1.100.516/PR, Rel. Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015.

5. Nos termos do art. 293 do CPC, os pedidos são interpretados 

restritivamente, de maneira que a empresa concessionária de 

transporte coletivo não poderia ter sido condenada por um postulação 

indenizatória que não foi formulada contra si pelo Parquet em sua 

exordial.

6. Recurso Especial conhecido e provido; não cabimento de 

honorários advocatícios, neste caso, dada a ausência de má-fé do MP 

promovente.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os 

Srs. Ministros Sérgio Kukina (voto-vista) e Regina Helena Costa (voto-vista), 

conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Olindo Menezes (Desembargador 

Convocado do TRF 1ª Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 31.3.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recurso 

Especial interposto por ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO 

PARAÍBA LTDA., com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da 

Constituição Federal, a partir do qual objetiva reforma do acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo que manteve incólume sentença condenatória 

em Ação Civil Pública, em aresto com a seguinte ementa:

O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos 

interesses difusos dos usuários de serviço público de transporte coletivo. A conversão 

da obrigação de reduzir tarifa em perdas e danos iguais ao lucro correspondente 

a período já vencido se insere no pedido. Não afronta a autonomia municipal a 

verifi cação pelo Poder Judiciário da realidade da motivação do aumento de tarifa de 

serviço público municipal (fl s. 2.048/2.053).

2. Nas razões do seu Apelo Nobre, sustenta a Recorrente, além de 

divergência jurisprudencial, vulneração, pelo acórdão recorrido, dos arts. 128, 

459, 460, 461, § 1o. do CPC; art. 13 da Lei 7.347/85, arts. 81, caput, parág. 

único, I e 82, I do CDC, aos seguintes argumentos:

(a) não assiste razão ao Tribunal a quo quando utiliza o CDC para fundamentar 

a legitimidade de agir do Ministério Público, pois não haveria nos autos relação de 

consumo a justifi car a intervenção do Ministério Público em defesa de consumidores;

(b) o acórdão recorrido não poderia impor somente à recorrente a condenação 

em perdas e danos e exonerar o Município de qualquer responsabilidade quanto 

ao suposto aumento abusivo da tarifa de transporte público por meio de Decreto 

Municipal. Assevera que a política tarifária é integralmente defi nida pelo Município 

e, por isso, se ilícito houve in casu, é do ente público a responsabilidade pela edição 

dos Decretos que determinaram os aumentos questionados. Sustenta, por isso, que 

se a condenação em reparar danos for mantida, o Município deve solidariamente 

suportar a indenização fi xada; e

(c) os pedidos devem ser interpretados restritivamente, de modo que a recorrente 

não poderia ter sido condenada em perdas e danos, pois não houve postulação do 

Ministério Público nesse sentido, sendo certo que a defesa articulada pela empresa 

se limitou aos termos da petição inicial. A manutenção do acórdão condenatório 

resultaria, segundo a recorrente, em cerceamento de defesa às requeridas, pois 

teriam sido surpreendidas com uma condenação contra a qual não tiveram a menor 

possibilidade de defesa, posto que a solução encontrada pelo julgador sequer havia 

sido debatida na demanda (fl s. 2.096).
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3. Pugna, por isso, pela reforma do acórdão, a fi m de que o pedido seja 

julgado improcedente, afastando-se a condenação em perdas e danos.

4. Com contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem (fl s. 2.123/2.124), 

ao fundamento de que busca a recorrente o reexame das provas que serviram de base 

à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo 

divorciado do âmbito do recurso especial de acordo com a Súmula 7 da Corte Superior.

5. Em face do indeferido processamento do Apelo Raro, a recorrente 

manejou Agravo de Instrumento a esta Corte (apenso 1).

6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre 

Subprocuradora-Geral da República MARIA CAETANA CINTRA 

SANTOS, opinou pelo não provimento do recurso.

7. É o relatório, em síntese.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator) 1. Dessume-se dos 

autos que, em novembro de 1996, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/

SP, e de ABC-TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA 

LTDA., empresa concessionária do serviço público municipal de transporte de 

passageiros, na terra de Monteiro Lobato.

2. Na petição inicial, narra o Parquet que a Medida Provisória 457/94, 

transformada na Lei 8.880/94, introduziu a URV como padrão de valor 

monetário, sendo certo que o seu art. 35, § 1o., estabeleceu que as tarifas que não 

foram convertidas em URV deveriam ser fi xadas em Real no dia 1.7.1994, tendo 

como parâmetro a média tarifária dos últimos 4 meses, e que, em 28.6.1994, o 

Prefeito Municipal de Taubaté/SP expediu os Decretos 7.820/94 e 7.837/94, a 

partir dos quais, no primeiro, foi fi xada a tarifa do serviço de transporte coletivo 

de passageiros da cidade em R$ 0,45, e, no segundo, que a reduziu para R$ 

0,44. Aduz que essa operação não observou a média dos últimos 4 meses ao 

converter a tarifa em Real, pois, considerando as variações diárias de valor da 

URV no referido período, o valor correto seria R$ 0,31 (0,3141 URV) e que isso 

resultou em desrespeito pelo Município à citada norma federal, bem como em 

enriquecimento abusivo pela empresa.

3. Sustenta, além disso, que houve aumento do referido preço público 

em patamar bem superior ao razoável nos meses de junho/outubro de 1995 
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e de julho de 1996 - tudo por autorização do Prefeito Municipal, com base 

em planilhas de custos elaboradas pela empresa -, e que o parecer técnico que 

acompanha a exordial demonstra que as planilhas foram feitas realizando-se 

conta de chegada, ou seja, custos que aparentemente justifi cariam o valor da 

tarifa sugerida. Afi rma que os ulteriores Decretos 8.807/95, 8.148/95 e 8.336/96 

concederam igualmente aumentos abusivos. Em síntese, requereu a concessão de 

liminar para suspender a efi cácia dos aludidos Decretos Municipais, obrigando-

se o Município a fi xar em R$ 0,53 a tarifa do transporte coletivo de passageiros, 

sob pena de multa diária, com a confi rmação no julgamento fi nal (fl s. 25/47).

4. A medida liminar foi concedida para anular o decreto que aumentou as 

tarifas, as quais devem retornar aos valores estabelecidos pelo Decreto 8.148, de 

outubro de 1995 (fl s. 1.198).

5. Em sentença, houve confirmação da liminar, tendo sido declarada 

a nulidade dos Decretos Municipais de aumento da tarifa e determinada a 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos referentes ao períodos dos 

Decretos. Por consequência, a concessionária foi condenada ao pagamento 

dessas perdas e danos, com apuração dos valores em liquidação de sentença, 

tendo como base para esse cálculo o valor da tarifa na data da edição de cada Decreto 

e o que, a ser apurado em perícia, deveria ter sido praticado, com a ressalva de 

que eventual valor estimado a maior em perícia judicial não implicará crédito ou 

compensação em favor da concessionária (fl s. 1.966). O lucro em excesso, segundo 

o decisum, deveria ser revertido ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses 

Difusos Lesados. A sentença foi confi rmada pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo.

6. Pois bem. Ao mérito do Recurso Especial.

7. Inicialmente, em que pese ao Recorrente ter apresentado insurgência 

pela alínea c do permissivo constitucional, observa-se que não logrou comprovar 

o dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos pelos arts. 541, parágr. único do 

CPC e 255 do RISTJ, uma vez que não realizou o necessário cotejo analítico 

entre o acórdão recorrido e os paradigmas, a fi m de demonstrar a similitude 

fática e jurídica entre eles.

8. Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em saber, em primeiro 

momento, se o Ministério Público tem legitimidade ativa no caso em tela; 

porventura superado o tópico, averiguar se o acórdão recorrido poderia impor 

somente à Recorrente a condenação em perdas e danos e exonerar o Município 

de qualquer responsabilidade quanto ao suposto aumento abusivo da tarifa de 
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transporte público por meio de Decreto Municipal; caso superada essa questão, 

analisar se a Recorrente poderia ter sido condenada em perdas e danos, ao 

argumento de que não houve tal postulação do Ministério Público e de que a 

defesa da empresa se limitou aos termos da petição inicial.

9. Sobre o primeiro ponto – legitimidade ativa ad causam –, não merece 

guarida a argumentação da parte recorrente, porquanto esta Corte Superior 

fi rmou o entendimento de que há legitimidade do Parquet para promover Ação 

Civil Pública ou coletiva para tutelar não apenas direitos difusos ou coletivos de 

consumidores, mas também direitos individuais homogêneos, inclusive quando 

decorrentes da prestação de serviços públicos, como é o caso dos autos, que trata 

da legalidade de fi xação da tarifa de transporte público.

10. A propósito, confi ram-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO 

CPC. INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

EXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CONSUMIDORES USUÁRIOS 

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSONANTE COM 

O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 

INEXISTENTE. USURPAÇÃO LEGISLATIVA. INCIDÊNCIA DA 284/STF. ISONOMIA. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

1. Não procede a alegação de ofensa aos arts. 165 e 458, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não pecou na fundamentação do acórdão 

recorrido, uma vez que decidiu a matéria de direito valendo-se dos elementos que 

julgou aplicáveis e sufi cientes para a solução da lide.

2. Igualmente não procede a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação 

jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da 

leitura do acórdão recorrido, que enfrentou os temas abordados no recurso de 

apelação.

3. O Tribunal de origem, ao avaliar a legitimidade do Parquet para propor o 

presente feito, fundou suas razões de decidir na afirmação de que são evidentes 

os interesses e os direitos individuais homogêneos, uma vez que, no caso em 

testilha, evidencia-se que os direitos coletivos tutelados são de natureza individual e 

homogênea, máxime em se considerando que não obstante pudessem ser protegidos 

individualmente, visto que divisíveis, a tutela coletiva também é admissível porquanto 

resultante do mesmo contrato de adesão (fl . 253, e-STJ).

4. A jurisprudência desta Corte fi rmou-se no mesmo sentido da tese esposada 

pelo acórdão recorrido de que há legitimidade do Ministério Público para promover 

ação civil pública ou coletiva para tutelar, não apenas direitos difusos ou coletivos 

de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos, inclusive 

quando decorrentes da prestação de serviços públicos. Trata-se de legitimação que 
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decorre, genericamente, dos artigos 127 e 129, III da Constituição da República e, 

especifi camente, do artigo 82, I do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) 

(REsp 984.005/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

13.9.2011, DJe de 26.10.2011). Incidência da Súmula 83/STJ.

6. A determinação de prazo era decorrência lógica do pedido inicial está em 

harmonia com a fundamentação aventada, portanto tal circunstância não tem 

condão de conferir ao pronunciamento judicial a característica de julgamento extra 

petita, mas, sim, interpretação lógico-sistemática do pedido inicial como um todo.

7. O Tribunal de origem, com análise do contrato de adesão em testilha, verifi cou 

a ocorrência de abuso, porquanto havia cláusula prevendo prazo para o consumidor 

pagar o produto, sob pena de multa, e, por outro lado, não havia prazo para a 

operadora para a entrega do produto.

8. Não foi criada lei pelo Judiciário por meio do decisum ora recorrido, mas sim 

revisão de cláusula contratual abusiva. Incidência da 284/STF.

9. Quanto à alegada ilegalidade da medida fi xada que não vincularia as demais 

operadoras de telefonia móvel, o tema, além de não ter sido prequestionado na 

origem, refoge da competência desta Corte, por deter conteúdo eminentemente 

constitucional.

10. A matéria constitucional agitada no recurso especial não pode ser examinada 

na via especial, em virtude do óbice contido na Lei Maior. Na forma da jurisprudência 

deste Tribunal, não cabe ao STJ examinar no âmbito do recurso especial, ainda que a 

título de prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, tarefa 

reservada ao STF, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal. 

Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 255.845/SP, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 10.8.2015)

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TUTELA JURÍDICA DOS CONSUMIDORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO BÁSICO DE SERVIÇO (CELULAR PÓS PAGO). 

NEGATIVA DE ACESSO A CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PERANTE 

TERCEIROS. DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DO PLANO ALTERNATIVO (CELULAR PRÉ-

PAGO). TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO.

1. O Ministério Público está legitimado a promover judicialmente a defesa de 

direitos dos consumidores, inclusive os individuais homogêneos, quando a lesão 

deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais 

relevantes. Aplicação dos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, e 81 e 

82, I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2. Ao considerar ilegítimo o tratamento discriminatório dado a consumidores 

de telefonia móvel situação de inadimplência perante terceiros (cujo acesso seria 

restrito ao plano pré-pago, mas não ao pós-pago), o acórdão recorrido não negou 

a competência regulatória conferida à Agência Nacional de Telecomunicações - 
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ANATEL pela Lei 9.472/97. Não se pode confundir a competência para expedir normas 

- que o acórdão não infi rmou -, com a legitimidade da própria norma editada no 

exercício daquela competência - essa sim negada pelo acórdão.

3. Não se pode afi rmar, também, que, ao assim decidir, o acórdão tenha violado o 

princípio da livre iniciativa ou o da intervenção estatal mínima ou o do regime privado 

da prestação do serviço, enunciados nos artigos 126 a 128 da Lei 9.472/97. Tais 

princípios, de origem constitucional, não têm caráter absoluto. Pelo contrário, como 

todo o princípio, a relatividade é da sua natureza, uma vez que sua aplicação não 

dispensa, nem pode dispensar, um sistema metódico de harmonização com outros 

princípios da mesma hierarquia, igualmente previstos naquela Lei, como o do respeito 

ao usuário e da função social do serviço de telefonia (art. 127). Deverão ser também 

harmonizados com os direitos dos usuários, notadamente o de não ser discriminado 

quanto às condições de acesso e fruição do serviço (artigo 3º, III), bem como com o 

das obrigações das prestadoras, nomeadamente as de universalização do serviço, 

assim consideradas as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou 

instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente 

de sua localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a permitir 

a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público (artigo 

79, § 1o.). Registre-se que a Lei, em seu artigo 126, enfatiza expressamente que os 

serviços de telecomunicações são ainda submetidos aos princípios constitucionais da 

atividade econômica, entre os quais se insere o da defesa do consumidor (artigo 170 

da Constituição da República).

4. Na verdade, a controvérsia a respeito da legitimidade ou não do tratamento 

discriminatório a consumidores em situação de inadimplência perante terceiros 

assumiu, no caso, um perfi l eminentemente constitucional, não só por exigir juízo 

de ponderação e de harmonização entre os princípios e valores decorrentes da 

Constituição, mas sobretudo porque seu desenlace envolve necessariamente juízo 

sobre a adequada aplicação do princípio constitucional da isonomia.

5. Recursos especiais desprovidos (REsp 984.005/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, DJe 26/10/2011).

11. Assim sendo, ratifi cada a pertinência subjetiva do Ministério Público 

para o ajuizamento da ação na vertente situação, não merece guarida, no ponto, 

a alegação de que o acórdão foi hostil aos arts. 81 e 82 da CDC.

12. Prosseguindo nos demais pontos de insurgência, a pergunta do 

Apelo Raro é se o acórdão recorrido poderia impor somente à Recorrente 

a condenação em perdas e danos e exonerar o Município de Taubaté/SP de 

qualquer responsabilidade quanto ao suposto aumento abusivo da tarifa de 

transporte público por meio de Decreto Municipal.

13. Prefacialmente, dúvida não há de que a Carta Magna preserva ao 

Município a competência para a prestação do serviço público municipal de 
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transporte de passageiros, realizado diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão. É a disposição do art. 30, V do texto constitucional.

14. Na lição do Professor HELY LOPES MEIRELES, serviços de 

utilidade pública são os que a Administração, reconhecendo sua conveniência 

(não essencialidade, nem necessidade) para os membros da coletividade, presta-

os diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por terceiros (concessionários, 

permissionários ou autorizatários), nas condições regulamentadas e sob seu controle, 

mas por conta e risco dos prestadores, mediante remuneração dos usuários (Direito 

Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 2014, p. 410). São exemplos 

de serviço de utilidade pública, para além do transporte coletivo, o de energia 

elétrica, de gás, de telefone - ensina o Professor.

15. Contudo, no caso dos Municípios, foi adotado pelo legislador 

constitucional o caráter essencial do serviço de transporte coletivo, ultrapassando 

a ótica de um mero serviço de utilidade pública.

16. De qualquer modo, para a prestação do referido serviço, quando 

contratado mediante concorrência pública a pessoa jurídica ou consórcio de 

empresas, há inafastável sujeição da concessionária ao regime estabelecido pelo 

Poder Concedente, que pode ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o 

Município.

17. Quanto ao Estado de São Paulo, estabeleceu o DL Complementar 

9/69 que ao Município compete prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse 

e ao bem-estar de sua população (art. 3o.) e que lhe cabe, privativamente conceder, 

permitir ou autorizar serviços de transportes coletivos e de taxis e fi xar as respectivas 

tarifas (inciso XI, c).

18. Atrelado a esse dispositivo estadual e dentro do espectro que lhe 

conferiu a norma de interesse estritamente local, o Município de Taubaté/

SP, por seus Vereadores, editou a Lei 2.199/85, segundo a qual o Executivo 

Municipal foi autorizado a outorgar concessão, mediante concorrência pública, do 

serviço de transporte coletivo de passageiros no Município, por auto-ônibus, com 

exclusividade, na forma do que dispõe o artigo 68 do Decreto-lei Complementar 9, de 

31 de dezembro de 1969.

19. Quanto ao ponto nodal da alegação do Ministério Público nesta Ação 

Civil Pública, isto é, o suposto valor abusivo das tarifas praticadas no Município 

Paulista, é válido trazer à baila, para logo, que o reajustamento é, em tese, 

garantido legalmente ao concessionário.
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20. Com efeito, o prestigiado doutrinador administrativista, HELY 

LOPES MEIRELES, leciona:

(...) o reajustamento contratual de preços e de tarifas é a medida convencionada 

entre as partes contratantes para evitar que, em razão das elevações do mercado, da 

desvalorização da moeda ou do aumento geral de salários no período de execução 

do contrato administrativo, venha a romper-se o equilíbrio financeiro do ajuste. 

Para que não se altere a relação encargo-remuneração em prejuízo do contratado, 

a Administração procede à majoração do preço, unitário ou global, originariamente 

previsto para a remuneração de um contrato de obra, serviço ou fornecimento ou 

da tarifa inicialmente fi xada para pagamento de serviços públicos ou de utilidade 

pública prestados por particulares, em ambos os casos em conformidade com os 

critérios expressamente estabelecidos no ajuste.

O reajuste ou reajustamento de preços ou de tarifas é conduta contratual 

autorizada por lei para corrigir os efeitos ruinosos da infração. Não é decorrência da 

imprevisão das partes; ao contrário, é previsão de uma realidade existente, diante da 

qual o legislador pátrio institucionalizou o reajustamento dos valores contratuais.

Modernamente, tem-se adotado as tarifas indexadas ou a indexação de preços 

nos contratos de longa duração, para se obter o reajustamento automático em 

função da alteração dos fatores a que se vinculam, tais como a elevação do custo 

de vida, o encarecimento da matéria-prima, a majoração dos transportes e outros 

elementos que infl uem nos custos de produção de bens e operação de serviços. Esses 

fatores constituem os parâmetros de variação dos preços ou tarifas são perfeitamente 

aceitáveis desde que constem de cláusula contratual expressa que estabeleça o índice 

de alteração e o coefi ciente do preço-base (idem, ibidem, p. 238).

21. Por sua vez, o Professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELO traz importante contribuição para o debate ao distinguir tecnicamente 

reajuste e revisão de tarifas. Confi ra-se:

(...) ora a lei fala em revisão de tarifas, ora em reajuste e revisão. Terá se servido 

destas expressões inconsequentemente, tomando-as como sinônimas, usando uma 

como reforço da outra, ou haverá, a sabendas, se servido ora de uma, ora de ambas, 

pretendendo irrogar a cada qual um signifi cado preciso?

Estamos em que o reajuste confi gura hipótese em que a tarifa substancialmente 

não muda; altera-se, apenas, o preço que a exprime. Como persistem os mesmos 

fatores inicialmente levados em conta, a tarifa é apenas atualizada, a fim de 

acompanhar a variação normal do preço dos insumos, sem que se lhe agreguem 

acréscimos, pois não há elementos novos interferentes com ela.

Já a revisão das tarifas é uma reconsideração ou reavaliação do próprio valor 

original tomado em conta como adequado para enfrentar equilibradamente os 

encargos.
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Assim, na revisão, dada a irrupção de encargos excedentes dos originais, a tarifa 

efetivamente muda, não apenas em sua expressão numérica, mas também na 

qualifi cação do próprio valor que lhe deve corresponder para que seja mantido o 

equilíbrio inicial entre os encargos dantes previstos e a correspondente retribuição.

Isto ocorre, apenas, quando o serviço concedido vier a sofrer o impacto de fatores 

supervenientes a serem considerados. Tem lugar, pois, quando sobrevierem eventos, 

contratualmente previstos ou não, por força dos quais venha a operar-se a ruptura do 

equilíbrio inicial (Curso de Direito Administrativo. 31a. edição, São Paulo, Malheiros 

Editores, 2013, p. 754).

22. No caso dos autos, o Decreto 5.529/86, do Município de Taubaté/SP, 

apregoou que o serviço de transporte público será remunerado mediante tarifa, 

que será fi xada pelo Prefeito Municipal (art. 11), e que as tarifas serão reajustadas 

sempre ocorrer alteração do custo operacional do serviço, comprovado pela Prefeitura e 

a seu critério exclusivo de modo a atender o disposto no artigo 167, III da Constituição 

Federal (parágr. único).

23. Toda a digressão legislativa e doutrinária ora apresentada – necessária 

para a visualização do estado da arte e não para análise de legalidade entre leis 

locais e leis federais, competência do qual o STJ é desprovido –, demonstra que 

a quaestio do caso concreto, conversão de tarifas do transporte público em Real, 

nos primeiros decretos, e reajustamento e revisão, nos ulteriores, estava sob a 

específi ca competência do Executivo Municipal, a partir da comprovação da 

alteração do curso operacional e a critério exclusivo do Prefeito.

24. Não havia, portanto, uma indexação que permitisse um reajustamento 

automático ou tabelado. Em termos técnicos, tudo girava em torno da 

discricionariedade do Administrador Público, que poderia se valer, dentro 

das raias legais, do juízo de conveniência e oportunidade para atualização ou 

aumento da tarifa de transporte coletivo.

25. Sendo assim, quanto ao tema de fundo, não se pode atribuir carga de 

responsabilidade por perdas e danos à concessionária de serviços públicos por ter 

formulado pedido de elevação da tarifa, ainda que a postulação estivesse munida 

de planilhas demonstrativas do aumento de custos operacionais, na medida em 

que, conforme se fundamentou, a atribuição administrativa pela fi xação da tarifa 

e seu ulterior reajuste ou revisão estava sob o puro cetro do Prefeito.

26. Não se pode dizer que o Alcaide é um néscio, pois, diante das 

informações que poderia colher em outros Municípios, possuía todas as 

condições de objetar valores de insumos e custos eventualmente superiores 
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aos de mercado, circunstância que justifi ca ausentar a concessionária de culpa pela 

suposta elevação indevida da tarifa do transporte coletivo.

27. Postas essas premissas, no transcorrer dos acontecimentos 

endoprocessuais, verifica-se que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do MUNICÍPIO DE 

TAUBATÉ/SP, poder concedente, e da pessoa jurídica ABC TRANSPORTES 

COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA, concessionária, após 

representação formulada por um cidadão por supostas irregularidades na 

prestação do serviço. A pretensão base é a redução do valor da passagem do 

transporte, a partir declaração de ilegalidade dos Decretos Municipais.

28. Em sentença, porém, houve somente a condenação da concessionária, 

tendo-se como pressuposto lógico a declaração de nulidade dos Decretos 

editados pelo Município de conversão de moeda quanto à tarifa e de sua 

posterior elevação.

29. Decretos esses que, como visto, foram expedidos pela Municipalidade, 

sobre a qual, in concreto, não recaiu responsabilização alguma.

30. Rememorando o decisum a quo, a obrigação de fazer concernente à 

redução do valor da tarifa foi convertida em perdas e danos quanto ao prejuízo 

aos usuários do transporte coletivo no período de vigência dos Decretos 

Municipais, condenando a corré ABC - TRANSPORTES COLETIVOS VALE 

DO PARAIBA LTDA. ao pagamento dessa dívida de valor. Perdas e danos esses a 

serem apurados em liquidação de sentença, consistentes na diferença entre o lucro bruto 

auferido pela concessionária e o que deveria ter percebido, tendo como base para esse 

cálculo o valor da tarifa na data da edição de cada Decreto e o que, a ser apurado em 

perícia, deveria ter sido praticado (fl s. 1.966).

31. Nessa ordem de ideias, em termos objetivos, sobreveio condenação 

à concessionária de serviço público em virtude de um Decreto editado pelo 

Prefeito. Acionados o poder concedente e a concessionária, quedou-se inerte o 

Ministério Público diante de uma sentença que a só uma das partes condenou, 

deixando de interpor Apelação para que a responsabilização abrangesse também 

o Município de Taubaté/SP.

32. É bem verdade que os autos ascenderam ao Tribunal também por 

determinação do Magistrado em cumprimento ao art. 475 do CPC (remessa 

necessária), mas, de qualquer modo, a sentença que condenou a concessionária 

foi confi rmada por acórdão da Corte Bandeirante.
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33. Está-se diante de um caso cuja solução é a utilização do argumento 

apagógico: caso se admitisse a condenação da concessionária somente, sem que 

o autor da ação buscasse também a responsabilização do poder concedente 

por Decretos Municipais que supostamente causaram prejuízos aos usuários, 

então toda pessoa jurídica contratada a prestar um serviço público estaria 

imediatamente vinculada a indenizar o próprio Estado e os usuários do serviço, 

em perdas e danos, por causa de leis que ele próprio - o Estado - editou, um 

inaceitável reductio ad absurdum.

34. O problema lógico, como se vê, se deu intra muros: a alegação na petição 

inicial de prejuízos aos consumidores em virtude de Decretos locais, associada à 

ausência de condenação ao Município de Taubaté/SP, e ultimada pela ausência 

de recurso do Parquet para extensão da responsabilização à Municipalidade 

geram uma quadra processual insustentável de condenação somente da pessoa 

jurídica, isoladamente considerada.

35. É crucial reprisar que a Ação Civil Pública foi ajuizada contra o 

Município de Taubaté/SP e contra a concessionária de transportes coletivos 

ABC Ltda., não havendo, entretanto, pedido expresso de indenização por perda 

e danos em desfavor da empresa. A pretensão se limitou à adoção de tarifa a R$ 

0,53.

36. Contudo, em sentença, houve indevida conversão da obrigação de fazer 

em perdas e danos ao se condenar a empresa concessionária a pagar indenização 

ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados, na medida em que não 

restou condenação alguma à Municipalidade, que fi cou excluída do polo passivo 

– pode-se dizer –, dada a ausência de sua responsabilização.

37. Noutras palavras, pode-se dizer, pelo enredo processual analisado, que 

as consequências da nulifi cação dos Decretos se efetivaram absurdamente sobre a 

ABC Ltda., que não os editou.

38. Postas essas premissas, observe-se que, ao tempo em que os ônibus 

circularam com a tarifa majorada, estiveram sob o pálio dos Decretos Municipais, 

cujo valor foi posteriormente reduzido por força de decisão liminar nesta Ação 

Civil Pública.

39. Por isso, fi ca preservado o Acórdão quanto à nulidade dos Decretos, até 

porque o Município de Taubaté/SP não recorreu para defender a legalidade dos 

atos que editou.

40. Porém, conforme fundamentado, é incabível exigir da concessionária 

de serviço público a devolução do valor de tarifa cobrada dos usuários de serviço 
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de transporte urbano de passageiros, praticado ao tempo em que vigorou o ato 

municipal (Decreto Executivo) que o fi xou.

41. Acrescente-se que, nos termos do art. 293 do CPC, os pedidos são 

interpretados restritivamente, de maneira que a concessionária de transporte 

público não poderia ter sido condenada por um postulação que não foi formulada 

contra ela pelo Parquet em sua exordial. Confi ra-se, a propósito, o inteiro teor da 

petição inicial, na parte dos pedidos:

a) a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, a fi m de suspender a 

eficácia dos Decretos Municipais 7753/94, 7820/94, 7837/94, 7777/94, 8148/95 e 

8336/96, obrigando-se a Municipalidade de Taubaté a adotar a tarifa de R$ 0,53 

(cinquenta e três centavos de real), para o serviço público de transporte coletivo de 

passageiros, até o julgamento fi nal da presente lide;

(...).

c) ao fi nal, seja a ação julgada procedente obrigando-se a municipalidade de 

Taubaté a adotar a tarifa de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de real), para o serviço 

público de transporte coletivo de passageiros, sob pena de pagamento de multa 

diária de 10.000,00 (dez mil reais), sujeito à incidência de correção monetária dos 

índices ofi ciais, desde a distribuição desta petição até o seu efetivo pagamento ara 

recolhimento ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados (Decreto 

Estadual 27.070/87 artigo 13 da corrente 4300074-8, da Agência 0248 (Liberdade - 

capital) do Banespa (fl s. 47).

42. Como se vê, não houve pedido de indenização em desfavor da empresa 

concessionária, desautorizando-se, portanto, que contra ela houvesse conversão 

da obrigação de fazer em perdas e danos: só se pode converter em outra coisa 

algo que preexiste; os pedidos se restringiram a uma pretensão de nulidade de 

Decreto Municipal de Taubaté/SP com a consequente adoção da tarifa em 

determinado valor (R$ 0,53), fi xação que, aos olhos do Magistrado de piso, se 

tornou impraticável por ocasião da sentença.

43. Daí por que adveio o entendimento do julgador de origem para que 

a obrigação de fazer se convertesse em perdas e danos. Determinação, porém, 

que não pode ser arrostada pela empresa de transportes, frente à completa 

inexistência de pedido em seu desfavor e, portanto, de condenação contra si.

44. Frise-se: o pleito inaugural se limitou à declaração de nulidade de 

éditos normativos fi xadores de tarifa de transporte coletivo, que, obviamente, 

se vincularam à atividade legislativa do Município de Taubaté/SP. O 

restabelecimento do status quo ante deve ser interpretado restritivamente, 
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conforme estabelece a legislação processual de regência, de tal modo que o 

pronunciamento jurisdicional emitido in casu somente pode açambarcar a 

Municipalidade acionada, até para que não se vulnerem garantias processuais de 

defesa do Réu.

45. Frente ao exposto, o Acórdão do Tribunal deve ser reformado, 

a fim de julgar improcedente o pedido quanto à condenação da empresa 

ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA. ao 

pagamento de reparação em perdas e danos.

46. Cumpre desde logo esclarecer que em se tratando de ação civil pública, a 

condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verifi cada a má-fé da 

parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp 1.100.516/

PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015).

47. No caso dos autos, a ação foi precedida por um procedimento 

administrativo, motivado por representação de um cidadão quanto às supostas 

irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo em Taubaté/SP, 

sobrevindo a Ação Civil Pública apenas quanto ao tema da fi xação da tarifa.

48. Posto isto, não se verifi ca má-fé do Parquet, especialmente porque 

tratou-se de uma causa extremamente técnica, embasada em laudos formulados 

por instituições especializadas no tema. Não há mala fi des na atuação do órgão, 

até porque se sagrou, em parte, vencedor no feito (declaração de nulidade dos 

Decretos Municipais), e não se pode dizer que age em má-fé quem vence a ação, 

ainda que em parte.

49. Ante o exposto, conhece-se do Recurso Especial de ABC 

TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA e a ele se 

dá provimento para, reformando o acórdão recorrido, excluir a condenação da 

concessionária quanto à obrigação de reparar perdas e danos.

50. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se, na origem, de ação civil pública 

com preceito cominatório de obrigação de fazer, objetivando a redução da tarifa 

de ônibus no município de Taubaté, ao argumento de que os preços foram 

ilegalmente majorados quando da conversão da moeda em real, pois deveriam 

observar unicamente a regra estabelecida no art. 35, § 1º, da Lei n. 8.880/94.
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A ação foi julgada procedente em sentença que declarou a nulidade dos 

decretos municipais que fixaram as tarifas de forma irregular e converteu 

a obrigação de fazer em perdas e danos, consistentes na diferença entre o 

lucro bruto auferido pela concessionária e o que deveria ter ela efetivamente 

percebido, determinando a reversão dos valores apurados para o Fundo Estadual 

de Reparação de Interesses Difusos Lesados (fl s. 1.947/1.966).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve na íntegra a 

sentença, em acórdão assim ementado (fl . 171):

O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos 

interesses difusos dos usuários de serviço público de transporte coletivo. A conversão 

da obrigação de reduzir tarifa em perdas e danos iguais ao lucro correspondente 

a período já vencido se insere no pedido. Não afronta a autonomia municipal a 

verifi cação pelo Poder Judiciário da realidade da motivação do aumento de tarifa de 

serviço público municipal.

Ato contínuo, a ré ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba 

LTDA interpôs recurso especial, com fulcro nas alíneas a e c do permissivo 

constitucional, em que aduz violação aos arts. 81, parágrafo único, I e 82, I, 

da Lei n. 8.078/90, ao argumento de que o Ministério Público não deteria 

legitimidade para questionar política tarifária do serviço de transporte coletivo, 

pois inexistente relação de consumo na questão em debate.

Afi rma, ainda, que a sentença não poderia converter a obrigação de fazer 

em perdas e danos, pois ao assim fazer ampliou indevidamente o pedido 

exordialmente formulado pelo Parquet estadual, procedendo em franco 

desrespeito aos arts. 128, 459, 460 e 461, § 1º, do CPC.

Por fi m, defende a responsabilidade exclusiva do município co-réu no 

irregular reajustamento de preços, de modo que a Municipalidade deveria arcar 

de forma solidária com a indenização devida. Aqui, para sustentar sua tese, dá 

por aviltado o art. 13 da Lei n. 7.347/85.

O Ministério Público Federal, no parecer de fl s. 2.379/2.390, opinou pelo 

desprovimento do apelo nobre.

O eminente relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao apreciar as 

razões de inconformismo, afastou a alegada ilegitimidade ativa do Ministério 

Público para promover a presente ação civil pública, fundando-se, para tanto, na 

jurisprudência pacífi ca desta Corte sobre o tema.
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De outro lado, reconheceu a responsabilidade do município de Taubaté 

pela majoração indevida das tarifas, uma vez que os decretos impugnados são 

de sua autoria. Entretanto, como a sentença condenou somente a concessionária 

e não houve apelação para que a obrigação de indenizar também se estendesse 

ao poder público concedente, deu provimento ao recurso especial para excluir 

a recorrente da responsabilidade de devolver o valor das diferenças tarifárias e 

julgar improcedente a ação civil pública.

Eis as conclusões do ilustre relator:

35. Por isso, em termos lógicos, fica preservado o acórdão quanto à nulidade 

dos Decretos, até porque o Município de Taubaté/SP não recorreu para defender a 

legalidade dos atos que editou.

36. Porém, conforme fundamentado, é incabível exigir da concessionária de 

serviço público a devolução do valor de tarifa cobrada dos usuários de serviço 

de transporte urbano de passageiros, praticado ao tempo em que vigorou o ato 

municipal (Decreto Executivo) que o fi xou.

37. Excluída a condenação, fica prejudicado o terceiro ponto de insurgência, 

referente à alegação de cerceio de defesa ante a conversão da obrigação de fazer em 

perdas e danos.

38. Frente ao exposto, o acórdão do Tribunal deve ser reformado, a fi m de julgar 

improcedente o pedido em Ação Civil Pública quanto à condenação da empresa ABC 

TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA. ao pagamento de reparação em 

perdas e danos.

Para examinar mais de perto a questão, pedi vista dos autos.

Não apresento qualquer objeção com relação ao primeiro tópico do 

recurso, pois, conforme ressaltou o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o Ministério 

Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública 

objetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores, 

como registram os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.344.098/MT, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 20/11/2012; 

e AgRg no Ag 1.249.559/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA TURMA, DJe 2/2/2012.

De outro vértice, a empresa recorrente defende, em resumo, violação ao 

art. 13 da Lei n. 7.347/85, por entender que o município de Taubaté é o único 

responsável pela fi xação das tarifas, de forma que a empresa concessionária não 

pode responder pelos danos causados à população.
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Assim foi posto o inconformismo com o acórdão objurgado (2.103/2.104):

V.1.c. Da violação ao art. 13 da Lei 7.347/85

Na dicção do r. acórdão recorrido, o art. 13 da Lei 7.347/85 não teria sido violado, 

no caso dos autos, posto que quem teria efetivamente lucrado com a política tarifária 

em questão seria a empresa concessionária, e não o Município, restando, pois, 

evidente que o interesse da Municipalidade, nesses autos, estaria restrito à defesa dos 

Decretos Municipais impugnados.

Ledo, pois, o engano no qual incorre o r. decisum fustigado.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a política tarifária, in casu, é integralmente 

defi nida pelo Município, não tendo a concessionária qualquer ingerência na defi nição 

do preço praticado, a não ser apresentar suas planilhas de custo, que aliás também 

são confeccionadas pela Municipalidade.

Assim, ressai claro que se ilícito houve, in casu, a responsabilidade pelo ato 

ou conduta é toda do Município. Quem editou os Decretos que determinaram os 

aumentos questionados, acaso a empresa concessionária?

Ao depois, se lucratividade excessiva houvesse em decorrência dessa política 

tarifária - o que se cogita por argumento -, é claro que o Município teria sua cota de 

lucratividade com isso, na medida em que recebe da empresa concessionária valores 

decorrentes da outorga onerosa do serviço. Além disso, o município cobra taxas de 

gerenciamento do sistema, e percebe ISS da empresa prestados da concessionária.

Todas essas verbas são calculadas sobre as receitas da empresa, o que implica 

dizer que aumentando tais receitas, aumenta-se o valor repassado ao Município. Vale 

lembrar, fi nalmente, que as receitas da empresa concessionária são integralmente 

provenientes da execução do serviço impugnado. Evidente, assim, o malferimento ao 

dispositivo contido no art. 13 da Lei 7.347/85, verbis:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano 

causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por 

Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério 

Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à 

reconstituição dos bens lesados.

§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro fi cará depositado 

em estabelecimento ofi cial de crédito, em conta com correção monetária.

Deveras. Se a condenação em reparar danos deve ser mantida - o que se cogita 

por apego ao argumento -, evidente que a Municipalidade também deve arcar 

com tal indenização, em solidariedade com a empresa concessionária, visto que, se 

responsabilidade existe no caso, cumpre indagar quem editou os decretos inquinados 

de ilegalidade e quem implementou a política tarifária testilhada nos autos.

Também nesse ponto, portanto, merece reforma o r. acórdão fustigado.
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Essa tese foi acolhida pelo relator, o qual entendeu que a solução adotada 

para a lide cria situação incompatível com a ordem jurídica, pois afasta a 

responsabilidade da municipalidade.

Em que pesem aos argumentos do voto proferido, ouso divergir para 

afi rmar que o recurso especial, nesse aspecto, não possui condições de alcançar 

conhecimento.

Isso porque o art. 13 da Lei n. 7.347/85 consubstancia regramento que se 

limita a disciplinar o fundo de reconstituição de bem lesado, não se prestando 

a sustentar a tese defendida nas razões do especial, no sentido de que caberia 

exclusivamente ao município de Taubaté, e não à recorrente ABC Transportes, o 

dever de recomposição da lesão pecuniária apurada nos autos.

É bem verdade que o Tribunal a quo chegou a abordar o aludido 

artigo 13 da LACP, mas assim o fez no exclusivo propósito de realçar que a 

responsabilidade de recolher valores ao fundo seria da concessionária, pois, nas 

palavras do acórdão estadual, foi ela quem “lucrou em prejuízo do interesse dos 

usuários do serviço público de transporte coletivo” (fl . 2.052). No entanto, o 

dito artigo 13 nada dispõe ou defi ne acerca dos vetores que devem orientar a 

culpa e a responsabilização do réu implicado na ação civil pública. Em suma, 

inexistindo nesse específi co normativo comando capaz de infi rmar o primário 

juízo formulado no acórdão recorrido em relação à recorrente ABC Transportes, 

impõe-se, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia.”).

Por oportuno, destacam-se os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IRPF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO QUE NÃO CONTÉM COMANDO 

CAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO FORMULADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

284/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. Não pode ser conhecido o recurso especial pela alínea a se o dispositivo 

apontado como violado não contém comando capaz de infi rmar o juízo formulado 

no acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da orientação posta na Súmula 284/

STF.

2. A divergência jurisprudencial ensejadora do conhecimento do recurso especial 

pela alínea c deve ser devidamente demonstrada, conforme as exigências dos arts. 

541, § único, do CPC e 255 do RISTJ.

3. Consoante o disposto o art. 500, III, do CPC, não pode ser conhecido o recurso 

especial da Fazenda Nacional, interposto na forma adesiva, tendo em vista a 
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inadmissão do recurso especial principal. Precedentes: RESP. 645.862/PR; 1ª T., Rel. 

Min. José Delgado, DJ de 13.06.2005 e RESP. 493.851/SP; 2ª T., Rel. Min. Francisco 

Peçanha Martins, DJ de 09.08.2004.

4. Recursos especiais não conhecidos.

(REsp 763.359/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 13/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 256)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. 

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ARESTO RECORRIDO INATACADO. SÚMULA 

283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ABORDADA NO RECURSO 

ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. DISPOSITIVOS APONTADOS NÃO TÊM COMANDO PARA 

INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. REEXAME 

DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A recorrente não atacou o fundamento do aresto recorrido atinente à perda 

de objeto da exceção de pré-executividade se a execução já se consumou pelo 

pagamento, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF: “é inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”.

2. Com relação aos arts. 267, VI e § 3º, e 618, do Código de Processo Civil, aplica-se 

o teor da Súmula 282/STF, tendo em vista que o Tribunal de origem não emitiu juízo 

de valor sobre esses dispositivos.

3. Ainda que se considerassem prequestionados os dispositivos legais, mostra-se 

inviável a sua análise, pois: (a) os dispositivos apontados como violados não têm 

comando capaz de infi rmar a fundamentação do aresto recorrido - incidência da 

Súmula 284 do STF, e (b) o exame da irresignação, atinente à certeza e liqüidez do 

título executivo, demanda o reexame do suporte fático dos autos, inviável em Recurso 

Especial, consoante o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 600.852/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/03/2007, DJe 02/06/2008)

Acaso superado o óbice da Súmula 284/STF, não é possível prevalecer o 

entendimento de que a expedição dos decretos estabelecendo as tarifas aqui 

impugnadas pelo município seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa 

concessionária de serviços públicos.

Como bem destacou o acórdão recorrido, foi apurado em laudo pericial 

que o aumento abusivo das tarifas se deu por superfaturamento das planilhas 

que guiaram o Município de Taubaté na elaboração dos decretos impugnados 

(fl . 2.053). A sentença de piso, nesse particular aspecto, bem elucidou a questão 

(fl s. 1.955/1.956):



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 10, (47): 11-48, agosto 2018 35

Observando o caso concreto submetido à sua apreciação, não apenas as 

conclusões da Fundação CEPAM apontaram razão aos reclamos do autor, como 

digno de nota são considerações exaradas no curso do trabalho, como a que se tem a 

fl . 678 em que se afi rma ‘a planilha apresentada naquela ocasião pela empresa e que 

consta no procedimento administrativo n. 5/95 da Promotoria de Justiça de Taubaté 

não justificava em hipótese alguma, os aumentos concedidos pelo Executivo 

municipal’.

Ou ainda, na página seguinte - fl. 679 - a contundente afirmação de que ‘Os 

valores dos salários, os coefi cientes de encargos sociais e de remuneração do capital 

não estão adequados às médias do mercado, o que induz a uma elevação artifi cial 

do custo fi nal da tarifa’.

O próprio índice de encargos sociais, apresentado pela concessionária à 

Municipalidade a fi m de justifi car a necessidade de reajustamento do valor da tarifa 

- 102% -, faz transparecer a falta de lisura no procedimento da co-ré, ilação essa que 

decorre ao se cotejar, na mesma época o índice de outras cidades como São Paulo - 

58,02% - ou Piracicaba - 63% - ou ainda o valor sugerido pela própria Instituição: 59%.

E por aí afora, desde a excessiva média de salário do pessoal administrativo (fl . 

683), até a afi rmação de que o índice de passageiros por quilômetro apresenta-se 

muito acima da média nacional e portanto deveria refl etir-se numa diminuição do 

valor da tarifa, enfi m, a conclusão do laudo não poderia ser outra senão a de que 

os valores de despesas apresentados pela concessionária foram ‘ajustados’ para 

justifi car a fi xação da ‘tarifa’ pretendida.

É a síntese: ‘Tal planilha apresenta alguns índices e valores fora da realidade de 

mercado, com o objetivo específi co de elevar artifi cialmente o custo fi nal da tarifa, 

procurando justifi car os valores pleiteados à Administração municipal’.

Como se percebe do trecho transcrito, é imputável à recorrente o excesso 

nos valores praticados, pois apresentou planilhas de custos com o objetivo de 

majorar a tarifa a patamares indevidos, tendo, nesse intento, obtido a chancela 

da municipalidade.

Ademais, o art. 25 da Lei n. 8.987/95 (Lei Geral de Concessões) é claro 

ao determinar que incumbe à concessionária responder por todos os prejuízos 

causados aos usuários, de forma que não vejo como possível acatar a tese 

defendida pela concessionária de eximir-se de responsabilidade pela reparação 

dos danos identifi cados na presente ação civil pública.

Por fi m, não prospera a alegação de que a conversão da obrigação de fazer 

em perdas e danos teria ampliado indevidamente o pedido formulado na inicial, 

violando os arts. 128, 459, 460 e 461, § 1º, do CPC.
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Com efeito, o Tribunal a quo, de forma acertada, não vislumbrou afronta 

aos dispositivos assim invocados, por considerar que a condenação em perdas 

e danos, ante a impossibilidade de efetivação da obrigação específi ca postulada 

na inicial, encontrava amparo no art. 461, § 1º, do CPC, não se podendo, 

pois, reconhecer a pretendida ofensa ao princípio da adstrição da sentença ao 

pedido. Inviabilizada, como no caso concreto, a tutela específi ca ou a obtenção 

de resultado prático correspondente ao pleiteado pela parte credora, lícito se 

tornará a conversão da obrigação “em perdas e danos” (art. 461, § 1º, do CPC).

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta 

Corte, que já se manifestou no sentido de que “a conversão do pedido de obrigação 

de fazer em indenização por perdas e danos não confi gura julgamento extra petita, nos 

termos do art. 461, § 1º, do CPC, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido” 

(AgRg no Ag 1.397.365/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012).

Em igual rumo, calha destacar:

RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REVISTAS - OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - COMPROVAÇÃO, PELA EDITORA-RÉ, DA INVIABILIDADE ECONÔMICA DO 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM RAZÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - ART. 

333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE INCURSÃO NO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE, NA PRESENTE VIA RECURSAL 

- ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO 

DE TUTELA ESPECÍFICA E DA OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - 

CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE 

OFÍCIO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - POSSIBILIDADE, IN CASU - RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que a Editora 

recorrida teria comprovado sufi cientemente nos autos a impossibilidade econômica 

de continuar a cumprir a obrigação da fazer, implicaria o reexame do conjunto fático-

probatório (Súmula 7/STJ);

II - Independentemente de a impossibilidade ser jurídica ou econômica, o 

cumprimento específi co da obrigação pela recorrida, no caso concreto, demandaria 

uma onerosidade excessiva e desproporcional, razão pela qual não se pode impor o 

comportamento que exige o ressarcimento na forma específi ca quando o seu custo 

não justifi ca a opção por esta modalidade ressarcimento;

III - É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º 

do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a 

conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária 

(o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que 

aquela não possa ser executada;
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IV - Na espécie, a aplicação do direito à espécie por esta Corte Superior, nos termos 

do art. 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, afi gura-se possível, 

tendo em conta os princípios da celeridade processual e da efetividade da jurisdição;

V - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.055.822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/05/2011, DJe 26/10/2011 - GN)

Ante o exposto, com o máximo respeito à diferente perspectiva descortinada 

pelo eminente Relator, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª 

Região): - Senhor Presidente, estou inteirado do caso, mesmo porque recebi e 

examinei memoriais, pelo que peço toda licença à Sra. Ministra Regina Helena 

Costa para adiantar meu voto.

Senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, embora Vossa Excelência, a 

ver pelos seus pronunciamentos nesta Turma, às vezes seja infenso à observância 

de certas regras processais, no caso é a observância de uma importante regra 

processual que me faz acompanhar o voto de Vossa Excelência: a que proíbe ao 

juiz julgar fora e/ou além do pedido (arts. 128, 459 e 460 – CPC).

Essa ação foi proposta contra o Município de Taubaté e uma empresa 

concessionária do serviço público municipal de transporte municipal de 

passageiros, como litisconsorte, pedindo o MPE/SP a anulação de diversos 

decretos municipais de majoração de tarifa.

Nenhum pedido foi feito contra a concessionária; o pedido, contra o 

Município, consistiu no desfazimento dos decretos municipais de majoração 

da tarifa de ônibus. Aludiu-se a uma tarifa de R$ 0,53 (cinquenta e três 

centavos) para que fosse praticada enquanto o processo durava e que, a fi nal, 

os decretos municipais fossem anulados. Nenhum pedido condenatório de 

natureza econômica, de índole indenizatória, a título de perdas e danos, contra 

a concessionária.

A sentença acolheu o pedido e determinou que o Município anulasse os 

decretos. Mas, surpreendentemente, e evidentemente fora do pedido, e contra 

um sujeito processual contra o qual nada fora pedido, condenou a concessionária 
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a pagar indenização, seguramente pela tarifa recebida a mais, a ser apurada em 

liquidação, por conta dessa diferença de tarifa.

Na minha avaliação isso não poderia acontecer, porque o capítulo 

condenatório está, evidentemente, fora do pedido. Se fosse possível explicar a 

condenação da empresa pelo viés da conversão de uma obrigação de fazer, nos 

termos do art. 461 (segunda parte) do CPC, isso somente seria admissível se 

a obrigação de fazer – a anulação dos decretos municipais que aumentaram a 

tarifa – tivesse a empresa como devedora, e se ela tivesse natureza patrimonial.

Nenhuma das condições está presente. A condenação à anulação dos 

decretos foi imposta ao Município, como não poderia deixar de ser. Se ela 

comportasse conversão em perdas e danos (e não comporta), deveriam elas ser 

suportadas pelo devedor; não pela concessionária, que não recebeu nenhuma 

condenação, a não ser a de suportar os efeitos da anulação dos decretos. A 

obrigação de fazer, imposta ao Município, não tinha nenhum porte econômico; 

era só anular os decretos municipais, pura e simplesmente. Não é possível que 

a anulação de um decreto municipal importe, por conversão de uma obrigação 

de fazer, em pagamento de uma indenização vultosa de ordem econômica por 

conta de quem fora apenas litisconsorte e contra quem nada fora pedido.

Reputo correto o voto do Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na 

conclusão, quando glosa exatamente essa condenação da concessionária na 

reparação de perdas e danos. Data vênia da eminente Sub-Procuradora Geral 

da República aqui presente, Dra. Denise Vinci Túlio, houve uma falha grave no 

pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo nesta ação.

Deveria ter pedido a condenação da concessionária ao pagamento, em 

devolução, das tarifas recebidas a mais. Se isso não aconteceu, somente uma 

ação autônoma poderá cuidar do tema, a tempo e modo. Não tendo havido o 

pedido, a sentença foi além do que poderia. Não seria cabível admitir um pedido 

implícito em função do litisconsórcio. O pedido deve ser certo e determinado, 

inclusive para permitir a defesa.

Não houve o pedido condenatório de ordem patrimonial e, ainda que 

fosse admitido de forma implícita, jamais o seria contra a concessionária, que 

somente estava na relação processual para, sendo o caso, sujeitar-se à anulação 

dos decretos pelo Município, que não tem substrato econômico nenhum. A 

sentença não fez o indispensável elo entre os princípios da congruência e o 

dispositivo.
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Nesse contexto, Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente 

Ministro Relator, para dar provimento ao recurso especial e afastar a condenação 

ao pagamento de perdas e danos.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Cuida-se de recurso especial 

interposto por ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA 

LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da República, 

contra acórdão prolatado pela Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a sentença condenatória em ação 

civil pública proposta pelo Ministério Público paulista, em face do Município 

de Taubaté e da empresa concessionária, visando a redução dos valores da tarifa 

para o serviço público de transporte coletivo de passageiros, em razão de ilegal 

majoração quando da conversão da moeda em Real, com desatenção à regra 

estabelecida no art. 35, § 1º, da Lei n. 8.880/94, bem como pelo aumento dos 

preços no período subsequente em patamar bem superior ao razoável.

O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa (fl . 2.050e):

O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em 

defesa dos interesses difusos dos usuários de serviço público de transporte 

coletivo. A conversão da obrigação de reduzir tarifa em perdas e danos iguais 

ao lucro correspondente a período já vencido se insere no pedido. Não afronta 

a autonomia municipal a verificação pelo Poder Judiciário da realidade da 

motivação do aumento de tarifa de serviço público municipal (fl s. 2.048/2.053e).

A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos 

seguintes dispositivos legais: i) arts. 81, parágrafo único, I e 82, I da Lei n. 

8.078/90, ante a ausência de legitimidade ativa do Ministério Público, por não 

confi gurada relação de consumo; ii) arts. 128, 459, 460, e 461, § 1º, do Código 

de Processo Civil, uma vez que a conversão da obrigação de fazer em perdas 

e danos ampliou indevidamente o pedido formulado na inicial, causando o 

cerceamento de defesa das demandadas; e iii) art. 13 da Lei 7.347/85, pois, 

sendo a Municipalidade a responsável pela implementação da política tarifária 

em questão, deveria arcar de forma solidária com a indenização imposta à 

concessionária.
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Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão 

impugnado, julgando-se improcedente o pedido (fl s. 2.082/2.105e).

Com contrarrazões (fl s. 2.113/2.120)), o recurso foi inadmitido na origem, 

subindo a esta Corte, por força do decidido no Agravo de Instrumento n. 777594/

SP (Apenso 1), recebendo a manifestação ministerial de fl s. 2.379/2.390e.

Iniciado o julgamento, o Senhor Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, após anotar a ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial, e 

afastar a alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público, deu provimento 

ao recurso especial para julgar improcedente o pedido quanto à condenação da 

Recorrente ao pagamento de reparação em perdas e dano, dando por prejudicado 

o ponto da insurgência referente à alegação de cerceamento de defesa ante a 

conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Por sua vez, em seu voto-vista, o Senhor Ministro Sérgio Kukina também 

afastou a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público, divergindo, no 

mais, do Senhor Relator, negando provimento ao recurso especial.

Entendeu Sua Excelência que a alegada ofensa ao art. 13 da Lei n. 

7.347/85 não possui condições de alcançar conhecimento, por defi ciência na 

fundamentação, ensejando a aplicação do disposto na Súmula 284/STF, uma 

vez que a norma tida por violada se limita a disciplinar o fundo de reconstituição 

de bens lesados, não se prestando a sustentar a tese defendida nas razões do 

Especial, quanto à responsabilidade do Município de Taubaté na recomposição 

da lesão pecuniária.

Anotou que, ainda que superado o óbice da Súmula 284/STF, não seria 

possível prevalecer o entendimento segundo o qual a expedição dos Decretos 

municipais fi xando o valor das tarifas seria capaz de afastar a responsabilidade 

da empresa concessionária de serviços públicos na reparação dos danos causados 

aos usuários, porquanto: a) restou consignado, nas instâncias ordinárias, que 

o aumento abusivo das tarifas se deu por superfaturamento, pela Recorrente, 

das planilhas de custos que subsidiaram o Município de Taubaté na elaboração 

dos Decretos impugnados; e b) o art. 25 da Lei n. 8.987/95 (Lei Geral de 

Concessões) é claro ao determinar que incumbe à concessionária responder por 

todos os prejuízos causados aos usuários dos serviços públicos.

Por fi m, no tocante à alegação de que a conversão da obrigação de fazer em 

perdas e danos teria ampliado indevidamente o pedido formulado na inicial, o 

Senhor Ministro Sérgio Kukina não vislumbrou afronta aos dispositivos legais 

apontados, uma vez que o acórdão impugnado, ao considerar que a condenação 
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em perdas e danos, ante a impossibilidade de efetivação da obrigação específi ca 

postulada na inicial, encontrava amparo no art. 461, § 1º, do Código de Processo 

Civil, adotou entendimento harmônico com a jurisprudência desta Corte, no 

sentido de que a conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por 

perdas e danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, ainda que não haja pedido explícito nesse 

sentido, trazendo precedentes nesse sentido.

Após os votos do Senhor Ministro Benedito Gonçalves e do 

Desembargador Federal Convocado, Olindo Menezes, acompanhando o voto 

do Senhor Ministro Relator (fl . 2435e), pedi vista dos autos para apreciá-los 

com maior detença.

Por primeiro, na esteira do voto do Senhor Relator, verifi co que o Recurso 

Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea “c”, do permissivo 

constitucional, atinente ao dissídio jurisprudencial, pois a Recorrente deixou 

de proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados, com o escopo 

de demonstrar que partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram 

conclusões discrepantes, bem como de transcrever os trechos dos acórdãos que 

confi gurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos confrontados, 

sendo insufi ciente, para tanto, a mera transcrição de ementas (AgRg no REsp 

1.355.908/RS, 1ª T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 15.08.2014; 

e AgRg no REsp 1.420.639/PR, 2ª T., Rel. Min. Mauro Campos Marques, DJe 

de 02.04.2014).

Assim, a insurgência será examinada apenas sob o enfoque da violação aos 

dispositivos de lei federal indicados.

Quanto à alegada violação ao art. 13, da Lei n. 7.347/85, acompanho a 

divergência inaugurada pelo Senhor Ministro Sérgio Kukina, no sentido do 

seu não conhecimento, porquanto ausente comando sufi ciente no dispositivo 

apontado, que prevê a reversão dos valores decorrentes da condenação ao fundo 

gestor para fi ns de reconstituição de bens lesados, para alterar a conclusão 

estampada no acórdão recorrido acerca da questão envolvendo a responsabilidade 

solidária ou não dos Réus quanto ao dever de indenizar, razão pela qual o 

recurso não merece prosperar nesse ponto, incidindo, na espécie, por analogia, o 

óbice contido na Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “é 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na fundamentação 

não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido:
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA E LAVRA DE MINÉRIOS. 

PEDIDO PROTOCOLADO NO ÚLTIMO DIA DA LICENÇA ANTERIOR. ACÓRDÃO A 

QUO QUE CONCLUI, COM BASE NOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, 

SER DESARRAZOADO O INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTIGO 18, INCISO I, DO CÓDIGO 

DE MINERAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO CONTEM COMANDO CAPAZ 

DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL E INFIRMAR O JUÍZO FORMULADO PELO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 

DO STF.

(...)

2. Não pode ser conhecido o recurso especial se o dispositivo apontado como 

violado não contem comando capaz de sustentar a tese recursal e infi rmar o juízo 

formulado no acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da orientação posta na 

Súmula 284/STF.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 385.170/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 08/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO DO ESPECIAL. SÚMULAS 282, 284, 356/STF E 7/STJ.

(...)

3. O fato de constar na Lei de Licitações a previsão de empreitada integral não 

infirma, de plano, os dizeres do acórdão no sentido de que não há empecilho à 

inclusão do fornecimento de imóvel. O conteúdo dos dispositivos mencionados no 

Especial não têm comando sufi ciente para alterar o acórdão. Incidência da Súmula 

284/STF.

(...)

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 229.402/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013).

No tocante à alegada violação aos arts. 81, parágrafo único, I e 82, I da 

Lei n. 8.078/90, acompanho o voto do Senhor Relator, em consonância com 

a jurisprudência desta Corte, no sentido do reconhecimento da legitimidade 

do Ministério Público para propor ação civil pública na defesa de direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, inclusive quando 

decorrentes de serviços públicos (AgRg no AREsp 255.845/SP, 2ª T., Rel. Min. 
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Humberto Martins, DJe de 10.8.2015; e AgRg no Ag 1.249.559/RJ, 1ª T., Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2.02.2012).

Por fi m, na linha do voto divergente, entendo não violados os arts. 128, 459, 

460, e 461, § 1º, do Código de Processo Civil, não colhendo a alegação de que 

a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ampliou indevidamente o 

pedido formulado na inicial, com cerceamento de defesa.

Com efeito, o Ministério Público paulista propôs, com lastro em parecer 

técnico da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, ação civil pública contra o 

Município de Taubaté e a empresa concessionária ABC - Transportes Coletivos 

Vale do Paraíba LTDA, alegando, conforme resumido na sentença de fls. 

1.947/1.966, que a Medida Provisória n. 457/94, convolada na Lei n. 8.880/94, 

introduziu a URV como padrão de valor monetário, estabelecendo, em seu 

art. 35, § 1º, que as tarifas que não foram convertidas em URV deveriam ser 

fi xadas em Real no dia 1º de julho de 1.994, tendo como parâmetro a média 

tarifária dos últimos 4 meses; aos 28 de junho de 1994 o Prefeito Municipal 

de Taubaté expediu o Decreto n. 7.820 mediante o qual foi fi xada a tarifa do 

serviço de transporte coletivo de passageiros da cidade em R$ 0,45 (quarenta 

e cinco centavos de Real), tendo sido pouco depois reduzida pelo Decreto n. 

7.837/94 para R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos de Real); essa operação 

não observou a média dos últimos 4 meses ao converter a tarifa em Reais, 

pois, considerando as variações diárias de valor da URV no referido período, o 

valor correto seria R$ 0,31 (trinta e um centavos de Real); houve desrespeito 

da norma federal por parte da municipalidade e enriquecimento abusivo da 

corré. Não bastasse essa ilegalidade, houve, em junho e outubro de 1.995 e em 

julho de 1996, aumento do preço público em patamar bem superior ao razoável, 

tudo por autorização do Prefeito Municipal, com base em planilhas de custos 

elaboradas pela corré; que o parecer técnico que acompanha a inicial demonstra 

que as planilhas foram feitas realizando “conta de chegada”, ou seja, custos que 

aparentemente justifi cariam o valor da tarifa sugerida; em suma, os Decretos ns. 

8.807/955, 8.148/95, e 8.336/96, concederam aumentos abusivos, com ofensa 

aos princípios constitucionais, como o da razoabilidade e o caráter vinculado do 

ato administrativo de conversão de tarifas em Reais.

Da inicial da ação civil pública constam os seguintes pedidos:

a) a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, a fi m de suspender a 

efi cácia dos Decretos Municipais n. 7753/94, 7820/94, 7837/94, 7777/94, 8148/95 e 

8336/96, obrigando-se a Municipalidade de Taubaté a adotar a tarifa de R$ 0,53 
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(cinquenta e três centavos de real), para o serviço público de transporte coletivo de 

passageiros, até o julgamento da presente lide;

b) a citação das rés, na pessoa de seus representantes legais, com a autorização 

de que trata o artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil, para resposta no prazo 

legal, anotando-se no mandato que, não sendo contestado o pedido, fi carão 

sujeitas aos efeitos da revelia;

c) ao fi nal, seja a ação julgada procedente, obrigando-se a municipalidade 

de Taubaté a adotar a tarifa de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de real), para 

o serviço público de transporte coletivo de passageiros, até posterior revisão 

ou reajuste, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sujeito à incidência de correção monetária, pelos índices ofi ciais, desde a distribuição 

desta petição até o seu efetivo pagamento, para recolhimento ao Fundo Estadual de 

Reparação de Interesses Difusos Lesados (Decreto estadual n. 27.070, art. 13 da Lei n. 

7347/85), na conta corrente n. 4300074-8, da Agência 0248 (Liberdade – capital) do 

Banespa.

Mediante o provimento liminar de fl. 1.198e, o valor da tarifa foi 

reduzido, porém, considerado o tempo decorrido, para o valor de R$ 0,65 

(sessenta e cinco centavos de Real), fi xado pelo Decreto n. 8.148/95, decisão 

mantida pelo Tribunal a quo em sede de agravo de instrumento, mas suspensa 

por força de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (fl . 1.950e).

A sentença de procedência, mantida integralmente pelo acórdão recorrido, 

com base nas alegações e elementos fático-probatórios produzidos sob o crivo 

do contraditório, considerou ilegais as majorações das tarifas em discussão, 

decretando a condenação nos seguintes termos (fl . 1.966e):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública para 

declarar nulos os Decretos Municipais nos. 7.753/94, 7.820/94, 7.837/94, 

7.777/94, 8.148/95 e 8.336/96, e converto a obrigação de fazer em perdas e 

danos referentes ao período dos referidos Decretos, condenando a co-ré ABC - 

TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA. ao pagamento dessa dívida 

de valor. Perdas e danos esses a serem apurados em liquidação de sentença, 

consistentes na diferença entre o lucro bruto auferido pela concessionária e o 

que deveria ter percebido, tendo como base para esse cálculo o valor da “tarifa” 

na data da edição de cada Decreto e o que, a ser apurado em perícia, deveria 

ter sido praticado, com a ressalva de que eventual valor estimado a maior em 

perícia judicial não implicará crédito ou compensação em favor da concessionária. 

O lucro em excesso, no período entre o Decreto 7.753/94 e o Decreto 8.336/96, 

a ser encontrado em liquidação de sentença, reverter-se-á em favor do Fundo 

Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.
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Custas processuais pelos vencidos, bem como a verba honorária que fi xo em 20% 

do valor da condenação a ser apurado em liquidação. Após o decurso do prazo dos 

recursos voluntários, subam os autos ao E. Tribunal nos termos do art. 475, II, Código 

d Processo Civil (destaques meus).

Depreende-se, da inicial, pois, que o objeto da demanda diz com à anulação 

dos Decretos questionados, tidos por ilegais, emitidos pela Municipalidade, e a 

obrigação de esta adotar a tarifa reduzida apontada e, como consequência, de a 

empresa concessionária suportar a prestação dos serviços de transportes coletivos 

de passageiros objeto da concessão, no valor indicado, com a consequente 

redução de receitas.

Nessa linha, a sentença encontra-se congruente com o pedido formulado 

na inicial de anular os decretos indicados e, considerada, fundamentadamente, 

a impossibilidade de obrigar a Municipalidade a adotar a tarifa apontada na 

inicial da ação civil pública, a ser suportada pela empresa Recorrente, possível a 

aplicação do art. 461, § 1º do Código de Processo Civil.

Calha anotar que em nenhum momento a Recorrente discordou ou se 

insurgiu quanto à conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, quanto à 

impossibilidade, no momento da prolação da sentença, do cumprimento da 

obrigação de o Município de Taubaté adotar a tarifa de R$ 0,53 (cinquenta e 

três centavos de Real), apontada na inicial.

A propósito, a excepcional conversão da obrigação de fazer em perdas 

em danos, nos termos do art. 461, § 1º, do Código de Processo Civil, foi assim 

justifi cada pelo juízo de primeiro grau:

Questão aparentemente intricada decorre da natureza da tutela 

jurisdicional apta a satisfazer a pretensão declarada.

Em outras palavras, embora reconheço a nulidade dos Decretos Municipais 

arrolados na inicial (fl s. 12), em razão da ofensa ao princípio da moralidade, admito 

que é impossível a tutela específica, consistente na obrigação de fazer, em 

adotar a Municipalidade de Taubaté a “tarifa” de R$ 0,53 para o serviço público de 

transporte municipal, pedido esse reiterado em memorial (fl s. 1.490).

Isso porque a ação foi proposta em 28 de novembro de 1996, tendo como objeto 

da ação os Decretos Municipais a partir do Decreto 7.753 de 5 de maio de 1994 (fl s. 

302) até o Decreto n. 8.336 de 21 de junho de 1996 (fl s. 759).

Ou seja, quase 5 anos transcorreram do último ato impugnado. Mais de 7 anos se 

passaram do primeiro.

Impor na atualidade a tarifa no valor declinado na inicial como acima dito, 

distribuída em 28 de novembro de 1996 seria, no mínimo, temerário. Pois muito 
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tempo se passou, e não é a simples correção monetária que pode dizer qual 

seria, hodiernamente, a correta “tarifa” a ser praticada.

A própria vigência da “tarifa” atual, por certo, não se escora em qualquer 

Decreto declinado nessa ação e que por essa ocasião reconhece-se a sua 

invalidade.

Mesmo porque, como há a possibilidade de ter persistido o excesso, também o 

há, em tese, dos atuais valores estarem defasados.

Absolutamente impossível a imposição da obrigação de fazer, na forma 

como pretendida na inicial, resta, tão-somente, a excepcional conversão em 

perdas e danos, nos moldes do parágrafo 1º do art. 461 do Código de Processo 

Civil.

(...)

De fato, toma-se impossível a pretendida obrigação de fazer. Não apenas 

a correção monetária incidiria no período entre a propositura da ação até a 

presente data, como também haveria a necessidade incontestável de se sopesar 

inúmeras variantes específi cas como o aumento, do combustível, declínio ou 

aumento de peças e veículos em razão do tempo e da tecnologia acometidos, 

evolução das relações trabalhistas no período, enfim, uma interminável 

somatória de fatores que mais se enquadrariam em uma perícia em outra ação - se 

o caso - do que numa vã tentativa de reajustar o valor declinado na inicial - R$ 

0,53 - para os dias atuais.

A conversão em perdas e danos, por outro lado, não deixa ao desamparo 

a pretensão reconhecida, e satisfaz, na medida do que é concretamente 

realizável, o direito reclamado (destaquei).

Sobre o ponto, o Tribunal de origem, ao manter a sentença, consignou (fl s. 

2.051/2.052e):

Não padece a respeitável sentença da nulidade que nela quis ver a empresa 

apelante. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem amparo na 

parte fi nal do § 1º do artigo 461 do Código de Processo Civil e na parte fi nal do 

§ 1º do artigo 84 da Lei n2. 8.078/90, porque impossível, quando proferida a 

respeitável sentença, a obtenção do resultado prático correspondente. Nem se 

deu mais do que o pedido: se não tivesse sido suspensa, e não revogada, a liminar, 

a empresa apelante teria deixado de lucrar a mais do que o devido aquilo a que foi 

condenada a título de perdas de danos. Nem pode ela dizer que foi mais severamente 

sancionada, sem culpa sua, em razão do tempo de tramitação do processo: ela só 

recolherá ao fundo aquilo que recebeu a mais do que o devido. O valor das 

perdas e danos está contido no pedido de redução da tarifa.

Incólumes o artigo 128 e o caput dos artigos 459 e 460, todos do Código de 

Processo Civil.
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(...) Quem lucrou em prejuízo do interesse dos usuários do serviço público de 

transporte coletivo foi a empresa. Essa é que deve fazer o recolhimento ao fundo. 

O interesse da Municipalidade no processo foi o de defender a legitimidade dos 

decretos municipais que autorizaram os aumentos de tarifa (destaques meus).

Nesse quadro, além de não impugnada, constata-se que a conclusão de 

impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, de o Município 

de Taubaté adotar a tarifa de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de Real), 

a ser suportada pela empresa concessionária, encontra-se suficientemente 

fundamentada pelas instâncias ordinárias, sendo possível a aplicação do art. 

461, § 1º do Código de Processo Civil, para a obtenção do resultado prático 

correspondente, com a determinação de restituição, pela Recorrente, da 

diferença atualizada entre os valores que recebeu pela prestação do serviço e 

os considerados devidos, a ser apurada em liquidação, no modo estabelecido na 

sentença e chancelado pelo acórdão recorrido.

Ademais, cumpre destacar que, conforme apontado no voto divergente do 

Senhor Ministro Sérgio Kukina, esta Corte tem entendido que a conversão do 

pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não confi gura 

julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do Código de Processo 

Civil, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido, conforme dão conta os 

seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E 

DANOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e 

danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, 

ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

(...)

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1043813/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 20/09/2011, DJe 27/09/2011).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE 

DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

PEDIDO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

(...)
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2.- A conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e 

danos não confi gura julgamento extra petita, nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, 

ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1397365/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 28/08/2012, DJe 18/09/2012).

RECURSO ESPECIAL – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REVISTAS 

– OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROVAÇÃO, PELA EDITORA-RÉ, DA 

INVIABILIDADE ECONÔMICA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM RAZÃO 

DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ART. 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – 

IMPOSSIBILIDADE, NA PRESENTE VIA RECURSAL – ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 

DA SÚMULA/STJ – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA 

E DA OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE – CONVERSÃO DA 

OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO 

– APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE – POSSIBILIDADE, IN CASU – RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III - É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 

461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão 

da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o 

pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa 

ser executada;

(...)

V - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/05/2011, DJe 26/10/2011).

Isto posto, pedindo licença para divergir do Senhor Relator, CONHEÇO 

EM PARTE do recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.
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SÚMULA N. 602

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos 

habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

Referência: 

CDC.

Precedentes:

AgRg no REsp  1.280.916-SP  (3ª T, 25.08.2015 – DJe 10.09.2015)

AgRg no REsp  1.315.625-SP  (3ª T, 06.10.2015 – DJe 13.10.2015)

AgRg no AREsp  727.571-SP  (3ª T, 15.10.2015 – DJe 20.10.2015)

AgInt no AREsp  901.484-SP  (3ª T, 18.08.2016 – DJe 26.08.2016)

AgInt no AREsp  949.537-SP  (3ª T, 25.10.2016 – DJe 16.11.2016)

AgRg no REsp  1.380.977-SP  (4ª T, 25.08.2015 – DJe 28.08.2015) – 

      acórdão publicado na íntegra

AgInt no AREsp  133.203-SP  (4ª T, 16.06.2016 – DJe 03.08.2016)

AgInt no AREsp  914.288-SP  (4ª T, 27.09.2016 – DJe 07.10.2016)

AgInt no AREsp  602.421-SP  (4ª T, 02.02.2017 – DJe 13.02.2017)

AgInt no AREsp  454.376-SP  (4ª T, 09.03.2017 – DJe 15.03.2017)

Segunda Seção, em 22.2.2018

DJe 26.2.2018





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.380.977-SP 

(2011/0300168-3)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Agravante: Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo

Advogados: Danilo Shindi Yamakishi

Fábio da Costa Azevedo e outro(s)

Agravado: Associação dos Adquirentes de Apartamentos do Condomínio 

   Residencial Recanto das Orquídeas

Advogado: Th elma Laranjeiras Salle e outro(s)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA HABITACIONAL. 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES. APLICAÇÃO DO 

CDC. LEGITIMIDADE ATIVA. DÉBITO RESIDUAL. FALTA 

DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacifi cada no 

sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor 

são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas 

sociedades cooperativas. Precedentes.

2. Quanto à legitimidade ativa, observa-se que a subsistência de 

fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado 

impõe o não-conhecimento da pretensão recursal (Súmula 283/STF).

3. No tocante à alegação de que o Tribunal de origem ignorou 

documentos comprobatórios da dívida, verifi ca-se que o acolhimento 

da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-

probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento 

das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 

Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
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ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 

regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul 

Araújo, Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco 

Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de agosto de 2015 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Presidente

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 28.8.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Cuida-se de agravo regimental 

interposto por Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo contra decisão 

de fl s. 7.637/7.641, assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA HABITACIONAL. 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES. APLICAÇÃO DO CDC. LEGITIMIDADE ATIVA. 

DÉBITO RESIDUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. De início, cabe constatar que dois associados fizeram acordo com a 

recorrente, de modo que, em relação a eles, o recurso fi ca prejudicado.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacificada no sentido 

de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos 

empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 

Precedentes.

3. Quanto à legitimidade ativa, observa-se que a subsistência de fundamento 

inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-

conhecimento da pretensão recursal (Súmula 283/STF).

4. No tocante à alegação de que o Tribunal de origem ignorou documentos 

comprobatórios da dívida, verifi ca-se que o acolhimento da pretensão recursal 

exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão 

recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice 

da Súmula 7 do STJ. Precedente.

5. Recurso especial prejudicado em relação aos recorridos que firmaram 

acordo. Em relação aos demais, nega-se seguimento.
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Nas razões do presente agravo regimental, a parte ora agravante sustenta, 

em síntese, que: (a) não incide o Código de Defesa do Consumidor na relação 

existente entre as partes, pois o ato cooperativo não pode ser considerado 

operação de mercado, nem contrato de compra e venda, além do que a 

cooperativa não constrói o empreendimento, (b) no tocante à legitimidade 

ativa, não incide a Súmula 283/STF e insiste na tese de a agravada não ter 

legitimidade para ajuizar ação civil pública e (c) não pretende reexame de provas. 

Afi rma, ainda, que fi cou caracterizada afronta aos arts. 131, 462, 458, II, 535, I e 

II, do CPC, pois se ignorou uma série de documentos juntados aos autos.

Pede a reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A irresignação não 

merece acolhida.

3. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 

do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de 

declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de 

origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em 

sentido contrário à pretensão da recorrente.

Tampouco se verifi ca a alegada vulneração dos artigos 165 e 458, II, do 

Código de Processo Civil, porquanto a Corte local apreciou a lide, discutindo 

e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. O teor 

do acórdão recorrido resulta de exercício lógico, fi cando mantida a pertinência 

entre os fundamentos e a conclusão.

Não prospera a apontada violação ao art. 131 do CPC. Observa-se dos 

autos que, mediante convicção formada do exame feito aos elementos fático-

probatórios dos autos, o acórdão tratou de forma clara e sufi ciente a controvérsia 

apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. 

Apenas não foi ao encontro da pretensão da recorrente, o que está longe de 

signifi car negativa de prestação jurisdicional.

4. De acordo com o atual entendimento desta Corte, as disposições 

do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos 

habitacionais promovidos pelas cooperativas. Confi ra:
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO 

CONTRATUAL. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 

N. 282/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de 

dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na 

Súmula n. 282/STF.

2. A jurisprudência desta Corte possui orientação no sentido de que 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos 

empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 101.462/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. 

RESCISÃO. COOPERATIVA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 

DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO 

ENTREGA DO IMÓVEL NA DATA FIRMADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA 

PAGA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem 

examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e 

jurídicos nos quais apoiou suas conclusões.

2. Ao fi rmar a conclusão acerca da responsabilidade da cooperativa, o Tribunal 

recorrido tomou em consideração os elementos fáticos carreados nos autos. 

Incidência da Súmula 07/STJ.

3. Não há falar em retenção de valores de caráter administrativo, pois não 

houve desligamento, nem exclusão, tampouco eliminação do associado-

cooperativado. Ocorre, na espécie, que este se retirou da cooperativa devido ao 

descumprimento contratual ocasionado pelo atraso na entrega do imóvel outrora 

negociado, fator este que não impede a restituição integral dos valores já pagos.

4. Este Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacifi cada no sentido 

de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos 

empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 

Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 208.082/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)
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CIVIL E PROCESSUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM EMPREENDIMENTO 

COOPERATIVO. DESISTÊNCIA. PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. 

CLÁUSULA ABUSIVA.

I. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos 

empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

II. Possível a desistência, pelo cooperativado, da aquisição do imóvel, 

perdendo, no entanto, a favor da cooperativa, parte das prestações pagas, como 

ressarcimento pelas despesas administrativas da associação, em percentual mais 

moderado, ante as peculiaridades que regem as relações entre as partes e as 

características do empreendimento.

III. Recurso especial não conhecido. (REsp 612.505, Rel. Min. ALDIR 

PASSARINHO, QUARTA TURMA, DJ 25/02/2008)

Deste último, vale destacar o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:

(...) a cooperativa, na espécie, atua como fornecedora de serviços, pela 

administração de empreendimento habitacional a seu encargo, mediante a 

aplicação dos recursos dos cooperativados, respondendo, efetivamente, perante 

os mesmos, pelo cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Conforme afi rmado na decisão agravada, em relação à legitimidade 

ativa, a parte recorrente sustenta que a recorrida não está legitimada para ajuizar 

ação civil pública, “a uma porque não foi pré-constituída há pelo menos um ano, 

eis que criada em 2006 e ação ajuizada no mesmo ano; a duas porque o bem da 

vida posto em juízo trata-se natureza patrimonial” e, ainda, porque no “estatuto 

da associação recorrida não foi expressamente incluída a fi nalidade da mesma 

promover a defesa dos interesses e direitos difusos e coletivos protegidos pelo 

CDC” (fl . 7.114)

Sobre o tema, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte trecho:

(...) parece claro que os interesses defendidos na inicial são coletivos, ou, na 

pior das hipóteses, homogêneos, pois derivados de uma relação jurídica base, ou 

decorrentes de origem comum.

De qualquer modo, coletivo ou homogêneos, o art. 82 do Código de Defesa do 

Consumidor permite a defesa coletiva, com legitimação concorrente do Ministério 

Público, pessoas jurídicas de direito público interno, órgão da administração 

pública, direta ou indireta e as “associações legalmente constituídas há pelo 

menos um ano e que incluem entre seus fi ns institucionais a defesa dos interesses 

e direitos protegidos por este Código” (art. 82, IV, do CDC).

O próprio objeto social da ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES diz respeito 

à defesa da lesão a direitos dos compradores de unidades do Residencial 
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Orquídeas, o que dispensa, por óbvio, a realização de assembleia específi ca para 

o ajuizamento da ação.

O requisito da pré-constituição no prazo de um ano foi bem dispensado pelo 

MM. Juiz, à vista do que dispõe o art. 91 do Código de Defesa do Consumidor. Há 

manifesto interesse social na defesa de centenas de adquirentes de unidades que 

entendem ter pago a totalidade do preço, mas não recebem a escritura e, pior, 

constatam que o empreendimentos não se encontra regularizado.

O direito à moradia tem estatura constitucional, o que confere relevância do 

bem jurídico a ser protegido (parte fi nal do art. 82, par. 1º, do CDC).

Nesse prisma, o v. acórdão recorrido está assentado em mais de um 

fundamento sufi ciente para mantê-lo, e a recorrente não cuidou de impugnar, de 

forma específi ca, todos eles, como seria de rigor.

A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do 

aresto impugnado, qual seja: o envolvimento do direito à moradia, impõe o 

não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na 

Súmula n. 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão 

recorrida assenta em mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange 

todos eles.”

6. Por fi m, no tocante à alegação de que o Tribunal de origem ignorou 

documentos comprobatórios da dívida, cabe destacar o seguinte trecho do 

acórdão impugnado:

Ademais, não há nos autos prova cabal e circunstanciada sobre a origem e a 

especifi cação do novo saldo devedor.

As notificações mencionam os valores dos supostos créditos, mas nada 

esclarecem sobre a sua composição, a forma de cálculo, e os documentos que a 

amparam.

Com efeito, não há prova do descompasso entre o custo das obras e os valores 

pagos pelos adquirentes, que justifi que a cobrança de tão expressivo resíduo, que 

monta, somado, a milhões de reais (fl . 6.833).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração 

das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o 

revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do 

STJ.

Merece destaque, sobre o tema:
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA. 

CONSTRUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESÍDUO. PRETENSÃO DE 

COBRANÇA. ARTS. 4º, 38, 43, 79 E 80 DA LEI 5.764/71 E 2º, 3º, 80, 81 E 87 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 

PROCESSUAL E DA BOA-FÉ NÃO RESTARAM CONFRONTADOS. SÚMULA 283/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp 173.447/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)

7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.





Súmula n. 603





(*) SÚMULA N. 603 (CANCELADA)

É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, 

vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) 

contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o 

empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha 

de pagamento, que possui regramento legal específi co e admite a retenção de 

percentual.

Referência:

CPC/1973, art. 649, IV (revogado), atual CPC/2015, art. 833, IV.

Precedentes:

REsp  1.012.915-PR  (3ª T, 16.12.2008 – DJe 03.02.2009) – 

      acórdão publicado na íntegra

REsp   1.021.578-SP  (3ª T, 16.12.2008 – DJe 18.06.2009) – 

      acórdão publicado na íntegra 

AgRg no REsp  1.214.519-PR  (3ª T, 16.06.2011 – DJe 28.06.2011)

AgRg no REsp  876.856-MG  (3ª T, 07.03.2013 – DJe 13.03.2013)

AgRg no AREsp  175.375-RJ  (3ª T, 06.08.2013 – DJe 22.08.2013)

REsp   492.777-RS  (4ª T, 05.06.2003 – DJ 1º.09.2003)

REsp   595.006-RS  (4ª T, 15.08.2006 – DJ 18.09.2006)

AgRg no REsp  975.464-SP  (4ª T, 26.04.2011 – DJe 02.05.2011)

EDcl no REsp  988.178-PB  (4ª T, 23.08.2011 – DJe 31.08.2011)

AgRg no REsp  1.108.935-RS  (4ª T, 04.09.2012 – DJe 26.09.2012)

AgRg nos

EDcl no AREsp  429.476-RJ  (4ª T, 18.09.2014 – DJe 03.11.2014)



AgRg nos

EDcl no AREsp  425.992-RJ  (4ª T, 03.02.2015 – DJe 10.02.2015)

Segunda Seção, em 22.2.2018

DJe 26.2.2018

(*) A Segunda Seção, na sessão de 22 de agosto de 2018, ao julgar o REsp 

1.555.722-SP, determinou o CANCELAMENTO da Súmula n. 603-STJ.

DJe 27.8.2018
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RECURSO ESPECIAL N. 1.012.915-PR (2007/0288591-9)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Doracy Grisólia Vergani

Advogado: Márcio Roberto Portela e outro(s)

Recorrido: Banco Bradesco S/A

Advogado: Leonardo Meceni e outro(s)

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-

CORRENTE. PROVENTOS APOSENTADORIA. RETENÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

- Não se confunde o desconto em folha para pagamento de 

empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que 

encontra amparo em legislação específi ca, com a hipótese desses 

autos, onde houve desconto integral dos proventos de aposentadoria 

depositados em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum.

- Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter 

complementar têm natureza remuneratória e se encontram 

expressamente abrangidos pela dicção do art. 649, IV, CPC, que 

assegura proteção a “vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios 

e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profi ssional liberal”.

- Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, 

a título de aposentadoria privada complementar, para satisfazer seu 

crédito. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. 

Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a 

instituição privada autorizada a fazê-lo.

- Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do 

salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a 

instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes.

Recurso Especial provido.
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ACÓRDÃO

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

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

taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer do recurso 

especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Os Srs. Ministros Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com a Sra. Ministra 

Relatora.

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 3.2.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Trata-se de recurso especial interposto 

por Doracy Grisólia Vergani, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional.

Ação: de indenização por danos material e moral, proposta por Doracy 

Grisólia Vergani, ora recorrente, em face de Bradesco S/A, ora recorrido. Alega 

a recorrente que fi rmou com o recorrido contrato de previdência privada, cujos 

proventos eram depositados mensalmente em sua conta-corrente. Contudo, 

posteriormente utilizou crédito fornecido pela instituição fi nanceira e esta, para 

viabilizar a respectiva cobrança, passou a promover descontos não autorizados 

dos proventos a ela devidos. Pleiteou indenização por danos material e moral 

em decorrência do ilícito.

Sentença: julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de 

que a recorrente autorizara, por cláusula contratual, “o BRADESCO a debitar 

em quaisquer contas de que seja titular, até quanto os fundos comportarem, todas as 

quantias devidas” em função do empréstimo tomado.

Acórdão: O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta 

pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PASSA A CREDITAR OS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA PRIVADA DA AUTORA EM CONTA DIVERSA. AMORTIZAÇÃO DO 

SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA AUTORIZATIVA 0 AUSÊNCIA DE 
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PREJUÍZO À CORRENTISTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crédito de importância 

relativa a provento de aposentadoria privada, em conta corrente diversa, a fi m de 

amortizar um fi nanciamento, não caracteriza ato ilícito do banco, cujo proceder 

encontra respaldo no exercício regular de direito contratual, tendo em vista 

cláusula expressa nesse sentido. 2. Em que pese o caráter alimentar dos proventos 

de aposentadoria – neste incluído também o plano de previdência privada – 

não restou comprovado nos autos que autora tenha se privado de recursos 

destinados à sua sobrevivência.

Embargos de declaração: opostos pela recorrente e rejeitados pelo Tribunal a 

quo.

Recurso especial: interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional. A autora, ora recorrente, alega violação aos arts. 535 I 

e II, 458, III, 515 e 649, IV, todos do CPC, além dos arts. 51, IV e § 1º do CDC 

e 122 do CC/02.

Juízo Prévio de Admissibilidade: Apresentadas contra-razões, o Tribunal de 

origem deu seguimento ao recurso especial, determinando a remessa dos autos 

ao STJ. Negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a controvérsia a 

defi nir se o recorrido, no intuito de satisfazer seu crédito, poderia ter efetuado 

desconto em conta corrente de titularidade do devedor, de forma a apropriar-se 

integralmente dos proventos de aposentadoria ali depositados.

I. Violação ao art. 535, CPC.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica em 

obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão 

conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a 

julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim 

com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC, utilizando-

se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação 

que entender aplicável ao caso.

Dessa forma, correta a rejeição dos embargos de declaração e, por 

conseguinte, deve se concluir pela ausência de ofensa ao artigo 535 do CPC.
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II. Admissibilidade.

Inicialmente destaco que a recorrente, desde sua apelação, vinha 

advogando a aplicação do art. 649, IV, CPC, à controvérsia. Ainda que não 

tenha feito menção expressa a esse dispositivo legal, o Tribunal de origem 

discutiu abertamente a possibilidade de apropriação, extrajudicial, dos proventos 

da aposentadoria, tendo considerado tal prática lícita. Houve, portanto, 

prequestionamento implícito.

Por outro lado, não se trata aqui de rever fatos ou reexaminar provas, pois os 

fatos essenciais ao julgamento foram bem delimitados pelo Tribunal de origem. 

O recurso especial limita-se, por isso, a questionar as conclusões jurídicas daí 

advindas, não estando sua admissão obstada pelas Súmulas 5 ou 7, STJ.

Isso é o quanto basta para a admissibilidade do recurso especial.

III. Violação ao art. 649, IV, CPC

No que diz respeito à controvérsia delineada nestes autos, o STJ vem 

diferenciando duas hipóteses de empréstimo e, a cada uma, vem dando 

tratamento diverso:

(i) Desconto em folha de pagamento.

Nos contratos de mútuo celebrados com cláusula de desconto em folha 

de pagamento, o tomador do empréstimo se benefi cia de condições vantajosas, 

como juros reduzidos e prazos mais longos, ao mesmo passo em que a satisfação 

do crédito encontra limites claros, em conformidade com a legislação específi ca. 

Nas palavras do Min. Aldir Passarinho Junior isto é possível porque “a 

consignação em folha é da própria essência do contrato celebrado. É a ele inerente, 

porque não representa, apenas, uma mera forma de pagamento, mas a garantia do 

credor de que haverá o automático adimplemento obrigacional por parte do tomador 

do mútuo, permitindo a concessão de empréstimo com menor margem de risco, o que, 

concretamente, também favorece o fi nanciado, seja por dispensar outras garantias, 

como aval, seja por proporcionar, exatamente pela mesma segurança da avença, uma 

redução substancial na taxa de juros e prazos mais longos, tornando signifi cativamente 

menos oneroso o fi nanciamento”.

Daí concluir-se que “é válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de 

pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual 

não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da 

avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário” (REsp 

728.563/RS, 2a Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 22/08/2005).
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(ii) Desconto em conta-corrente.

Para as outras formas de empréstimo, onde não se vê a comutação clara 

entre garantias e condições mais vantajosas de pagamento, o STJ entende 

que, em nosso ordenamento jurídico, nem mesmo ao Poder Judiciário é lícito 

penhorar salários, no processo de execução (CPC, Art. 649, IV). Se assim ocorre, 

não se há de permitir ao credor expropriar - sem discussão - o ordenado de seu 

mutuário logo que depositado em conta-corrente. A autorização contratual para 

que o credor se aproprie do salário pago ao devedor constitui evidente fraude ao 

Art. 649, IV, do CPC. Cabe ao banco obter o pagamento da dívida pelos meios 

ordinários. Confi ra-se:

RECURSO ESPECIAL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que 

lhe é confi ado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-

corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. - Se nem mesmo ao 

Judiciário é lícito penhorar salários, não será instituição privada autorizada a fazê-lo 

(REsp 831.774/RS, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 29/10/2007).

Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua 

conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de 

empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a 

constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por 

analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo. III. Agravo improvido 

(AGA 353.291/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 19/11/2001).

A hipótese dos autos encontra-se entre aquelas que dizem respeito ao 

desconto automático dos proventos que o devedor recebe junto à conta corrente 

que mantém perante a instituição fi nanceira credora.

Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar 

têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela 

dicção do art. 649, IV, CPC, que assegura proteção a “vencimentos, subsídios, 

soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profi ssional liberal”.

Assim, aceitar a expropriação extrajudicial desses proventos, tal como 

propugnado pelo acórdão recorrido, signifi ca dar ao credor direito sobre os 

meios de sobrevivência do devedor, os quais poderia, impunemente, retirar 

sempre que confi gurada a inadimplência.
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Embora o devedor tenha conseguido sobreviver por quase dois anos sem 

os proventos de sua aposentadoria, esse fato não é, por si só, sufi ciente para 

tornar lícita a conduta do credor. Em primeiro lugar, porque a pretensão advinda 

da violação a direito assegurado por lei pode ser exercida até que advenha o 

prazo prescricional. Ademais, a demora pode-se explicar por muitos outros 

fatores, como a caridade de familiares e amigos. Por fi m, o art. 649, IV, CPC, 

cria uma forte presunção em torno da massa salarial que só vem sendo afastada, 

muito excepcionalmente, por esta Corte naquelas hipóteses em que há robusta 

prova no sentido de que a remuneração presta-se apenas para acumulação de 

capital (vide, por exemplo, RMS 25.397/DF, 3a Turma, minha relatoria, DJe 

03/11/2008), o que não é a hipótese dos autos.

Por isto, o acórdão recorrido está a merecer reforma, ante a violação ao art. 

649, IV, CPC.

III. Danos morais.

Em situações análogas à presente, o STJ considerou que o devedor, 

ao ter seu salário irregularmente excutido, de forma extrajudicial, tão logo 

depositado em sua conta corrente, faz jus à reparação dos danos morais sofridos. 

A apropriação integral do salário coloca em xeque a sobrevivência do devedor e 

de seus familiares, sujeitando-os a condição indigna de vida. Nesses precedentes 

o valor da compensação tem sido fixado em R$5.000,00. Confiram-se os 

seguintes precedentes: REsp 492.777/RS, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar, DJ 01/09/2003; REsp 595.006/RS, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha, DJ 18/09/2006, este último assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA DE CORRENTISTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE 

VENCIMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que expressamente ajustada, 

a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste 

com a instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes. Recurso especial 

conhecido e provido.

O reconhecimento da violação ao art. 649, IV, CPC, é suficiente ao 

provimento do especial, tornando desnecessária a análise das outras violações 

apontadas nas razões do recurso.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para 

condenar o recorrido (i) a restituir ao recorrente os salários indevidamente 

descontados de sua conta-corrente, quantia essa acrescida de correção monetária 

e juros legais desde a citação; (ii) a compensar os danos morais causados 



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 10, (47): 61-77, agosto 2018 71

ao recorrente, fi xando-se estes em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse a 

ser corrigido desde essa data e, ainda, acrescida de juros legais desde a data 

do primeiro desconto indevido; (iii) ao pagamento das despesas processuais 

e honorários de sucumbência, estes que ora fi xo em 10% sobre o valor da 

condenação.

RECURSO ESPECIAL N. 1.021.578-SP (2008/0004832-2)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Carlos Eduardo Rosa

Advogados: Jussara Leite da Rocha

Moacir Anselmo e outro(s)

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Advogados: Márcio Gandini Caldeira e outro(s)

Ângelo Aurélio Gonçalves Pariz

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-

CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

- Não se confunde o desconto em folha para pagamento de 

empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que 

encontra amparo em legislação específi ca, com a hipótese desses 

autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta 

corrente, para a satisfação de mútuo comum.

- Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe 

é confi ado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor 

de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação 

judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não 

será a instituição privada autorizada a fazê-lo.
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- Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do 

salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a 

instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes.

Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer do recurso 

especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Os Srs. Ministros Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com a Sra. Ministra 

Relatora.

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 18.6.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Recurso especial interposto por Carlos 

Eduardo Rosa, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ação: O recorrente ajuizou ação indenizatória em face do Banco do 

Brasil S.A., ora recorrido, alegando que mantém conta corrente junto a esta 

instituição fi nanceira, por meio da qual percebe sua aposentadoria mensal. 

Tomou emprestada a quantia de R$25.832,21 através de vários empréstimos 

sucessivos. Pagou R$11.381,83 de principal, R$8.785,78 de juros e, não 

obstante, ainda permanecia com um saldo devedor de R$26.476,29. Aguardava 

receber sua restituição de imposto de renda para pagar o empréstimo referente à 

antecipação desse valor, mas o recorrido, considerando que venceu o prazo para 

pagamento, realizou o desconto do valor devido em sua conta corrente e, como 

não encontrou saldo sufi ciente, passou a lhe cobrar o valor devido em todos os 

outros empréstimos, que teriam vencido antecipadamente. Ocorre que, em vez 

de buscar os meios judiciais para receber a dívida, o recorrido passou a reter o 

valor de toda sua aposentadoria que era depositado mensalmente. Requereu seja 
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o recorrido obrigado a lhe restituir os salários retidos indevidamente, em um 

total de R$31.530,32, e lhe indenizar os danos morais sofridos.

Sentença: Julgou procedentes os pedidos para condenar o recorrido na 

restituição dos vencimentos retidos e a compensar os danos morais, fi xando-os 

em R$2.000,00.

Acórdão: O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo 

recorrido, para reconhecer a compensação e afastar os danos morais. O acórdão 

trouxe a seguinte ementa:

Declaratória de nulidade c.c. pedido de restituição e indenização. Contratos 

bancários. Movimentação concentrada em conta única destinada a recebimento 

de salários. Financiamentos obtidos e debitados em conta. Revisão de toda a 

movimentação. Pedido limitado a forma de cobrança pela instituição fi nanceira. 

Pedido parcialmente procedente para determinar a separação da movimentação. 

Restituição dos valores debitados que se mostra indevido, vez que desconhecida a 

existência de débito. Compensação determinada.

Dano moral. Pedido indenizatório improcedente. Proveito econômico do autor 

evidenciado pela contratação dos empréstimos. Forma de cobrança que observou o 

contrato. Correção na forma de cobrança que não autoriza reconhecer dano moral. 

Recurso do réu parcialmente provido. Recurso adesivo do autor prejudicado.

Embargos de declaração: Opostos sucessivos embargos de declaração pelo 

recorrente, sendo ambos rejeitados pelo Tribunal de origem.

Recurso Especial: Sustentou haver violação aos arts. 333, II, 535, 649, IV, 

CPC, bem como 4º, 6º, 42 e 51, IV, CDC. Apontou a existência de dissídio 

jurisprudencial.

Recurso Extraordinário: Interposto pelo recorrente a fl s. 311 e ss.

Juízo Prévio de Admissibilidade: Apresentadas contra-razões, o Tribunal de 

origem negou seguimento aos recursos especial e extraordinário. Dei provimento 

ao agravo de instrumento, para melhor exame da controvérsia, determinando a 

subida dos autos ao STJ.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a controvérsia a 

defi nir se o recorrido, no intuito de satisfazer seu crédito, poderia ter efetuado 
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desconto em conta corrente de titularidade do devedor, de forma a apropriar-se 

integralmente do salário ali depositado.

I. Violação ao art. 535, CPC.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica em 

obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão 

conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a 

julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim 

com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC, utilizando-

se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação 

que entender aplicável ao caso.

Dessa forma, correta a rejeição dos embargos de declaração e, por 

conseguinte, deve se concluir pela ausência de ofensa ao artigo 535 do CPC.

II. Violação ao art. 649, IV, CPC.

No que diz respeito à controvérsia delineada nestes autos, o STJ vem 

diferenciando duas hipóteses de empréstimo e, a cada uma, vem dando 

tratamento diverso:

(i) Desconto em folha de pagamento.

Nos contratos de mútuo celebrados com cláusula de desconto em folha 

de pagamento, o tomador do empréstimo se benefi cia de condições vantajosas, 

como juros reduzidos e prazos mais longos, ao mesmo passo em que a satisfação 

do crédito encontra limites claros, em conformidade com a legislação específi ca. 

Nas palavras do Min. Aldir Passarinho Junior isto é possível porque “a 

consignação em folha é da própria essência do contrato celebrado. É a ele inerente, 

porque não representa, apenas, uma mera forma de pagamento, mas a garantia do 

credor de que haverá o automático adimplemento obrigacional por parte do tomador 

do mútuo, permitindo a concessão de empréstimo com menor margem de risco, o que, 

concretamente, também favorece o fi nanciado, seja por dispensar outras garantias, 

como aval, seja por proporcionar, exatamente pela mesma segurança da avença, uma 

redução substancial na taxa de juros e prazos mais longos, tornando signifi cativamente 

menos oneroso o fi nanciamento”.

Daí concluir-se que “é válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de 

pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual 

não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da 

avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário” (REsp 

728.563/RS, 2a Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 22/08/2005).
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(ii) Desconto em conta-corrente.

Para as outras formas de empréstimo, onde não se vê a comutação clara 

entre garantias e formas mais vantajosas de pagamento, o STJ entende que, em 

nosso ordenamento jurídico, nem mesmo ao Poder Judiciário é lícito penhorar 

salários, no processo de execução (CPC, Art. 649, IV). Se assim ocorre, não 

se há de permitir ao credor expropriar - sem discussão - o ordenado de seu 

mutuário logo que depositado em conta-corrente. A autorização contratual para 

que o credor se aproprie do salário pago ao devedor constitui evidente fraude ao 

Art. 649, IV, do CPC. Cabe ao banco obter o pagamento da dívida pelos meios 

ordinários. Confi ra-se:

RECURSO ESPECIAL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que 

lhe é confi ado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-

corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. - Se nem mesmo ao 

Judiciário é lícito penhorar salários, não será instituição privada autorizada a fazê-lo 

(REsp 831.774/RS, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 29/10/2007).

Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua 

conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de 

empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a 

constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por 

analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo. III. Agravo improvido 

(AGA 353.291/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 19/11/2001).

A hipótese dos autos encontra-se entre aquelas que dizem respeito ao 

desconto automático do salário que o devedor recebe junto a conta corrente que 

mantém perante a instituição fi nanceira credora. Aceitar a compensação dos 

valores indevidamente retidos com as quantias devidas, tal como propugnado 

pelo acórdão recorrido, signifi ca admitir que o credor tem direito a retirar do 

devedor, impunemente, os meios necessários à sua sobrevivência. Por isto, o 

acórdão recorrido está a merecer reforma.

III. Danos morais.

Em situações análogas à presente, o STJ considerou que o devedor, 

ao ter seu salário irregularmente excutido, de forma extrajudicial, tão logo 

depositado em sua conta corrente, faz jus à reparação dos danos morais sofridos. 

A apropriação integral do salário coloca em xeque a sobrevivência do devedor e 

de seus familiares, sujeitando-os a condição indigna de vida. Nesses precedentes 

o valor da compensação tem sido fixado em R$5.000,00. Confiram-se os 
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seguintes precedentes: REsp 492.777/RS, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar, DJ 01/09/2003; REsp 595.006/RS, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, DJ 18/09/2006, este último assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA DE CORRENTISTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE 

VENCIMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que expressamente ajustada, 

a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste 

com a instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes. Recurso especial 

conhecido e provido.

O reconhecimento da violação ao art. 649, IV, CPC, é suficiente ao 

provimento do especial, tornando desnecessária a análise das outras violações 

apontadas nas razões do recurso.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para 

condenar o recorrido (i) a restituir ao recorrente os salários indevidamente 

descontados de sua conta-corrente, quantia essa acrescida de correção monetária 

e juros legais desde a citação; (ii) a compensar os danos morais causados 

ao recorrente, fi xando-se estes em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse a 

ser corrigido desde essa data e, ainda, acrescida de juros legais desde a data 

do primeiro desconto indevido; (iii) ao pagamento das despesas processuais 

e honorários de sucumbência, estes que ora fi xo em 10% sobre o valor da 

condenação.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Massami Uyeda: Sr. Presidente, quanto a essa questão, 

tenho um posicionamento vencido desde 1995, quando eu estava no Tribunal 

de Primeira Alçada, em que uma tese, que, depois, veio sendo proclamada 

vencida em todas as instâncias, tenho dito que a natureza da impenhorabilidade 

dos salários, com todo o respeito, a meu ver, não é absoluta, porque, ao lado da 

natureza alimentar dos salários, também é uma fonte de extinção de obrigações; 

senão, ninguém poderá invocar o seu crédito em prol de um salário que o sujeito 

não paga.

Neste caso, há uma hipótese interessante porque havia um mútuo de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), houve um pagamento do principal no 

valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) de juros, 

perfazendo um total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Aguardava-se 

a restituição, e o banco, então, acabou realizando o desconto do valor devido, 
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executando, manu propria, o próprio crédito, o que, de um certo ponto de vista, 

não pode ser levado a uma interpretação radical, na minha tese. É curial que o 

assalariado, que aposentado retire o seu sustento e suas obrigações do provento 

da aposentadoria ou dos salários. Portanto, mais uma vez, era o caso de se 

procurar uma conciliação, mas sabemos, pela experiência comum, que a maior 

parte dos estabelecimentos bancários não aceita esse tipo de negociação, e, 

caso aceite, fi ca uma outra dívida, de certa forma, acrescida de muitos encargos. 

Então, como resolver? Ainda que sobrecarregando o aparelhamento judicial, 

propor a ação de cobrança.

Já tenho proclamado o meu respeito ao posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça, como Corte de uniformização jurisprudencial, que se 

pronunciou no sentido da impenhorabilidade dos salários, embora eu tenha esse 

entendimento pessoal.

Neste caso, estou inteiramente de acordo com a Sra. Ministra Nancy 

Andrighi, porque essa incursão em todo o crédito, pegando todo o provento 

da aposentadoria, também inviabilizou a vida desse aposentado que também 

deixou de pagar compromissos, o que gera dano moral.
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O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a 

recurso criminal interposto pelo Ministério Público.

Referências:

CF/1988, art. 5º, LXIX.

CPP, arts. 581, 584, 593 e 597.

LEP, art. 197.
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HABEAS CORPUS N. 226.043-MT (2011/0281427-5)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Impetrante: Elson Rezende de Oliveira

Advogado: Elson Rezende de Oliveira e outro(s)

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Paciente: Jorge Luiz Tabory (preso)

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO 

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPETRAÇÃO 

DE MANDADO DE SEGURANÇA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A 

RECURSO CABÍVEL INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. 

ORDEM CONCEDIDA. CONFIRMADA A LIMINAR 

OUTRORA DEFERIDA POR ESTA CORTE.

1. Conforme vem reiteradamente decidindo este Tribunal 

Superior de Justiça, é incabível a impetração de mandado de segurança 

pelo Ministério Público para conferir efeito suspensivo a recurso 

cabível interposto.

2. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A 

Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos do 

voto da Sra. Ministra Relatora.” Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis 

Júnior, Assusete Magalhães e Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 

Convocada do TJ/PE) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes. 

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

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 23.4.2013
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido liminar, impetrado em favor de Jorge Luiz Tabory, apontando-se 

como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (MS n. 

0049479-11.2011.4.01.0000/MT).

Costa dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 30/12/2007, 

acusado de ter sido o mandante de triplo homicídio. A prisão temporária foi 

convertida em prisão preventiva, mantida em sede de pronúncia e em decisão do 

TRF da 1ª Região no RESE 2008.36.02.000944-4.

O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu nos dias 10 e 11 de novembro 

de 2011, ocasião em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 51 anos 

de prisão pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV e 

V c/c o art. 69 do Código Penal, concedido o direito de apelar em liberdade. Eis 

os fundamentos da decisão, no que interessa (fl . 89):

(...)

Em que pese a decisão soberana do Conselho de Sentença, em análise apurada 

dos autos não constato nem mesmo indícios de que o réu ponha em risco a 

ordem pública se acaso vier apelar em liberdade. De fato, não vislumbra esta 

Magistrada fatos concretos, atitudes manifestadas pelo réu durante o inquérito 

policial e a instrução processual penal, que evidenciem sinais de periculosidade, 

de que sua liberdade coloque em a ordem pública. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federa é pacífi ca no sentido de que não bastam à prisão provisória a 

gravidade do crime, nem tampouco a repercussão social do delito, para autorizar 

a custódia cautelar.

Não há nos autos nada a evidenciar de que o réu solto colocará em risco a 

incolumidade social ou de que voltará à prática de delitos. Não se pode sustentar 

um decreto de prisão preventiva com base em ilações ou presunções genéricas 

de periculosidade, sem que tal perigo seja efetivamente demonstrado.

Tampouco verifi co sinais ou fatos que demonstrem a intenção do sentenciado 

de se furtar à aplicação da lei penal, não sendo lícito presumir que tentará fugir do 

distrito da culpa.

Ante tais considerações, concedo a Jorge Luiz Tabory o direito de recorrer 

desta sentença em liberdade.

Considerando que pesa contra o réu uma sentença penal condenatória, deverá 

o sentenciado, para manter ser estado de liberdade, até trânsito em julgado, 

submeter-se às medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP, ou seja, 

deverá comparecer mensalmente ao Juízo Federal desta Subseção Judiciária para 



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 10, (47): 79-91, agosto 2018 85

informar suas atividades e residência; proibição de ausentar-se da comarca sem 

autorização do juízo Federal e, recolhimento domiciliar no período noturno (das 

20 horas às 06 horas) e nos dias de folga.

(...)

Inconformado, o Ministério Público impetrou mandado de segurança, 

com pedido liminar, para conferir efeito suspensivo ao recurso interposto para 

impedir que o condenado fosse posto em liberdade, após ter sido mantido preso 

preventivamente durante toda a instrução criminal. A liminar foi concedida 

pelo Desembargador relator sob os seguintes fundamentos (fl . 99/100):

(...)

No caso, a meu ver, a decisão atacada, em seus fundamentos, ao conceder 

ao condenado o direito de recorrer em liberdade (fl s. 58/65), não demonstrou a 

existência de fato novo capaz de tornar insubsistentes os motivos da segregação 

cautelar do réu, que foi mantida, até então, pelos próprios fundamentos 

constantes do decreto prisional, preservada na sentença de pronúncia, que foi 

ratifi cada por este Tribunal.

Pelo exposto, por medida de cautela, defi ro o pedido de liminar formulado 

neste mandamus, para suspender os efeitos da decisão que permitiu ao réu 

recorrer em liberdade, sem prejuízo de revisão desta decisão pelo relator a quem 

foi distribuído o presente feito.

(...)

Aduz o impetrante, inicialmente, que a presente impetração é contra 

liminar em Mandado de Segurança do Juízo a quo, situação que dispensa a 

aplicação da Súmula 691 do STF, por não se tratar de negativa em outro habeas 

corpus.

Sustenta ser incabível a impetração de mandado de segurança para conferir 

efeito suspensivo a recurso de apelação do Ministério Público, conforme 

entendimento desse Superior Tribunal.

Alega a ilegitimidade ativa do Procurador da República Douglas Santos 

de Araújo para a impetração do mandado de segurança perante a 2º instância, 

em conformidade com o artigo 70 da Lei Complementar n. 75/1993. Colaciona 

precedentes do TRF 1ª Região.

Afi rma que houve supressão de instância, pois o Tribunal a quo suprimiu a 

competência originária do juízo de primeiro grau, que ainda não se manifestou 

sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
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Aponta violação a Súmula 267 do STF, sendo a qual “não cabe mandado 

de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, pois, no caso, 

a matéria só poderia ser discutida em sede de recurso em sentido estrito nos 

termos do art. 581, V, do CPP.

Por fim, destaca que “a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo 

somente se fundamenta no fato de que o paciente permaneceu preso durante toda 

a instrução criminal e que por isso na sentença condenatória a lógica seria a sua 

manutenção no cárcere, fato que por si só autoriza a prisão do paciente, sem expressar 

nenhum fundamento do art. 312 do CPP” (fl . 23).

Requer, liminarmente, que o paciente seja posto em liberdade. No mérito 

a confi rmação da liminar a fi m de se resguardar ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.

Em petição de fl s. 129/142 apresenta emenda à inicial “para juntar os 

documentos em anexo e demonstrar escorreitamente que o Dr. Douglas 

Santos Araújo, impetrante do MS que determinou a prisão do paciente, não 

tem autorização especial do Conselho Superior do MP o que acarreta na 

ilegitimidade ativa e a conseqüente carência da ação, demonstrando a ilegalidade 

da medida constritiva em desfavor do paciente, reiterando os demais termos da 

exordial”.

O pedido de medida liminar foi deferido, às fl s. 146/149, para garantir 

ao paciente o direito de recorrer em liberdade, até o julgamento defi nitivo do 

presente writ.

Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Federal, em 

parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo da Rocha Campos, 

pela concessão da ordem (fl s. 160/162).

Informações complementares trazidas pelo Tribunal de origem, às fl s. 

167/168, dão conta de que os autos da ação penal baixaram em diligência à 

Primeira Instância para intimação do apelante quanto à apresentação das razões 

de apelação.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, verifi ca-se que o mandado de segurança impetrado pelo Ministério 

Público foi julgado prejudicado, em razão da liminar deferida por esta Corte 

Superior de Justiça.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): A questão é a 

da impetração de mandado de segurança pelo Ministério Público para atribuir 

efeito suspensivo a recurso cabível interposto contra decisão deferitória de 

liberdade provisória a condenado por homicídio, até o trânsito em julgado da 

ação penal.

Na hipótese, o paciente foi preso temporariamente em 30/12/2007, 

acusado de ter sido o mandante de triplo homicídio. A prisão temporária foi 

convertida em prisão preventiva, mantida em sede de pronúncia e em decisão do 

TRF da 1ª Região no RESE 2008.36.02.000944-4.

O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu nos dias 10 e 11 de novembro 

de 2011, ocasião em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 51 anos 

de prisão pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV e 

V c/c o art. 69 do Código Penal, concedido o direito de apelar em liberdade. Eis 

os fundamentos da decisão, no que interessa (fl . 89):

(...)

Em que pese a decisão soberana do Conselho de Sentença, em análise apurada 

dos autos não constato nem mesmo indícios de que o réu ponha em risco a 

ordem pública se acaso vier apelar em liberdade. De fato, não vislumbra esta 

Magistrada fatos concretos, atitudes manifestadas pelo réu durante o inquérito 

policial e a instrução processual penal, que evidenciem sinais de periculosidade, 

de que sua liberdade coloque em a ordem pública. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federa é pacífi ca no sentido de que não bastam à prisão provisória a 

gravidade do crime, nem tampouco a repercussão social do delito, para autorizar 

a custódia cautelar.

Não há nos autos nada a evidenciar de que o réu solto colocará em risco a 

incolumidade social ou de que voltará à prática de delitos. Não se pode sustentar 

um decreto de prisão preventiva com base em ilações ou presunções genéricas 

de periculosidade, sem que tal perigo seja efetivamente demonstrado.

Tampouco verifi co sinais ou fatos que demonstrem a intenção do sentenciado 

de se furtar à aplicação da lei penal, não sendo lícito presumir que tentará fugir do 

distrito da culpa.

Ante tais considerações, concedo a Jorge Luiz Tabory o direito de recorrer 

desta sentença em liberdade.
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Considerando que pesa contra o réu uma sentença penal condenatória, deverá 

o sentenciado, para manter ser estado de liberdade, até trânsito em julgado, 

submeter-se às medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP, ou seja, 

deverá comparecer mensalmente ao Juízo Federal desta Subseção Judiciária para 

informar suas atividades e residência; proibição de ausentar-se da comarca sem 

autorização do juízo Federal e, recolhimento domiciliar no período noturno (das 

20 horas às 06 horas) e nos dias de folga.

(...)

Inconformado, o Ministério Público impetrou mandado de segurança, 

com pedido liminar, para conferir efeito suspensivo ao recurso interposto para 

impedir que o condenado fosse posto em liberdade, após ter sido mantido preso 

preventivamente durante toda a instrução criminal. A liminar foi concedida 

pelo Desembargador relator sob os seguintes fundamentos (fl . 99/100):

(...)

No caso, a meu ver, a decisão atacada, em seus fundamentos, ao conceder 

ao condenado o direito de recorrer em liberdade (fl s. 58/65), não demonstrou a 

existência de fato novo capaz de tornar insubsistentes os motivos da segregação 

cautelar do réu, que foi mantida, até então, pelos próprios fundamentos 

constantes do decreto prisional, preservada na sentença de pronúncia, que foi 

ratifi cada por este Tribunal.

Pelo exposto, por medida de cautela, defi ro o pedido de liminar formulado 

neste mandamus, para suspender os efeitos da decisão que permitiu ao réu 

recorrer em liberdade, sem prejuízo de revisão desta decisão pelo relator a quem 

foi distribuído o presente feito.

(...)

Tenho que o Ministério Público não tem legitimidade para impetrar 

mandado de segurança almejando atribuir efeito suspensivo a recurso cabível, 

eis que o órgão ministerial, em observância ao princípio constitucional do 

devido processo legal, não pode restringir o direito do acusado ou condenado 

além dos limites conferidos pela legislação. (Cf. HC 35.587/RS, Rel. Min. 

Laurita Vaz, DJ 13/09/2004).

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência desta Corte Federal Superior, 

conforme se infere dos seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA 

CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PARECER 

DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA, NO ENTANTO.
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1. É incabível a impetração de Mandado de Segurança pelo Ministério Público 

para fi ns de conferir efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto 

contra decisão que concedeu liberdade a paciente. Precedentes do STJ.

2. Ordem concedida para cassar a liminar deferida no Mandado de Segurança 

0584248-0-0.2010.8.26.0000. (HC 194.732/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 12/05/2011)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. 

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE INSERIDA EM 

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA. ALEGADO PERDÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO MINISTERIAL, EM 

SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM REGIME 

INICIAL ABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E CONCEDIDO.

.................................................................................................................

2. É incabível a impetração do mandado de segurança para conferir efeito 

suspensivo a recurso de apelação do Ministério Público.

.................................................................................................................

5. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem concedida para revogar a 

custódia preventiva imposta à Paciente. (HC 131.150/DF, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 14/10/2011)

EXECUÇÃO PENAL HC. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - PRISÃO 

DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO - MANDADO DE SEGURANÇA 

MINISTERIAL VISANDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. 

IMPROPRIEDADE DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1- Apesar de ser admitido o manejo de mandado de segurança na esfera 

criminal, deve ser observada a presença dos seus requisitos autorizadores.

2- O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo ao 

recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que 

revoga prisão preventiva.

3- Pedido não conhecido. Ordem concedida de ofício ratificando liminar, 

para cassar defi nitivamente a decisão impugnada, restabelecendo os efeitos do 

decisum singular que concedeu a prisão domiciliar ante a inexistência local de 

casa de albergado. (HC 120.692/SP, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2008, DJe 02/02/2009)
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HABEAS CORPUS. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO 

EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. CRIME HEDIONDO. 

PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

É uníssona a jurisprudência desta Corte no que tange à ilegitimidade do 

Ministério Público para impetrar mandado de segurança com objetivo de conferir 

efeito suspensivo a recurso que não o detém, como é o caso do agravo em 

execução.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, deferiu o habeas corpus 

n. 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º, do 

artigo 2º, da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, a afi rmar o direito do Paciente 

ao regime progressivo de pena, segundo as regras inseridas na Parte Geral do 

Código Penal.

Ordem concedida para anular a decisão proferida em mandado de segurança 

e, outrossim, restabelecer os efeitos da decisão que deferiu pedido de progressão 

de regime. (HC 53.252/SP, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 01/08/2006).

1. O Ministério Público não possui legitimidade para impetrar mandado de 

segurança com intuito de atribuir efeito suspensivo a agravo em execução, haja 

vista que o princípio do devido processo legal preconiza que o parquet não 

pode restringir garantias dadas aos acusados além dos limites estabelecidos pela 

legislação. Ademais, a dicção do artigo 197 da Lei de Execuções Penais é clara ao 

proclamar que o agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo. 2. Ordem 

concedida para cassar o efeito suspensivo atribuído ao agravo, determinando a 

imediata retirada do paciente do regime disciplinar diferenciado. (HC 45.297, Rel. 

Min. Quaglia Barbosa, DJ 13.3.06.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME 

HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO 

PELO PARQUET. OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO POR MEIO MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE 

DO ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. AFASTAMENTO DO ÓBICE LEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não é possível, por meio de mandado de segurança, emprestar efeito 

suspensivo a recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público 

- em razão de sua ilegitimidade ativa ad causam -, almejando desconstituir a 

decisão do juízo das execuções criminais que assegura ao condenado o direito à 

progressão carcerária.

2. O Pretório Excelso, em sua composição plenária, no julgamento do HC n. 

82.959/SP, em 23 de fevereiro de 2006, declarou, em sede de controle difuso, 

inconstitucional o óbice contido na Lei dos Crimes Hediondos que veda a 

possibilidade de progressão do regime prisional aos condenados pela prática dos 

delitos nela elencados.
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3. Tal entendimento, firmou-se na interpretação sistêmica dos princípios 

constitucionais da individualização, da isonomia e da humanidade da pena. 

Afastou-se, assim, a proibição legal quanto à impossibilidade de progressão 

carcerária aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados.

4. Habeas Corpus deferido para, cassando a liminar concedida no mandado 

de segurança n. 140063-1/101, restabelecer a decisão proferida pelo juízo das 

execuções criminais que concedeu ao Paciente a progressão do regime fechado 

para o semi-aberto. (HC 57.441/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 19/06/2006).

Ante o exposto, concedo a ordem para, cassando a liminar deferida no 

Mandado de Segurança n. 0049479-11.2011.4.01.0000/MT, restabelecer a 

decisão proferida pelo Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária 

de Rondonópolis, Seccional de Mato Grosso, nos autos da ação penal 

2008.36.02.001119-0, que garantiu ao paciente o direito de recorrer em 

liberdade até o trânsito em julgado da referida ação penal. Confi rmada a liminar 

outrora deferida por esta Corte Superior de Justiça.

É como voto.
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SÚMULA N. 605

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato 

infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive 

na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

Referência:

ECA, arts. 2º, parágrafo único, 104, parágrafo único e 121, § 5º.

Precedentes:

HC   174.689-RJ  (5ª T, 02.08.2011 – DJe 17.08.2011)

MC   20.401-RJ  (5ª T, 09.04.2013 – DJe 15.04.2013)

HC   229.476-RJ  (5ª T, 03.02.2015 – DJe 11.02.2015)

HC   318.980-SP  (5ª T, 17.11.2015 – DJe 23.11.2015)

HC   316.693-SP  (5ª T, 17.03.2016 – DJe 28.03.2016)

HC   352.662-RJ  (5ª T, 21.02.2017 – DJe 24.02.2017) – 

      acórdão publicado na íntegra

HC   354.952-SP  (5ª T, 21.03.2017 – DJe 27.03.2017)

AgRg no AREsp  1.022.549-ES  (5ª T, 23.05.2017 – DJe 31.05.2017)

AgInt no REsp  1.619.769-MG  (5ª T, 1º.06.2017 – DJe 09.06.2017)

HC   243.524-RJ  (6ª T, 03.10.2013 – DJe 15.10.2013)

REsp   1.340.450-RJ  (6ª T, 05.12.2013 – DJe 16.12.2013)

HC   345.311-SC  (6ª T, 03.03.2016 – DJe 10.03.2016)

HC   344.160-SP  (6ª T, 17.03.2016 – DJe 31.03.2016)

AgInt no REsp  1.618.713-RJ  (6ª T, 20.09.2016 – DJe 06.10.2016)

HC   371.512-SC  (6ª T, 18.10.2016 – DJe 10.11.2016)

AgInt no REsp  1.573.110-RJ  (6ª T, 06.06.2017 – DJe 13.06.2017)

Terceira Seção, em 14.3.2018

DJe 19.3.2018





HABEAS CORPUS N. 352.662-RJ (2016/0084940-4)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: T P D G

EMENTA

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A 

RECURSO PRÓPRIO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS 

AOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 

SEMILIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE 

RELATIVA. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA 

SOMENTE AOS 21 ANOS DE IDADE. MENOR EVADIDO. 

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

– O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento 

fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o 

conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para 

a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, 

tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em 

razão da existência de eventual coação ilegal.

– Nos termos da interpretação do art. 121, § 5º, da Lei n. 

8.069/1990, para sujeitar o adolescente às medidas socioeducativas, 

deve ser considerada a inimputabilidade penal à data do fato. 

Diante disso, esta Corte assentou o entendimento segundo o qual a 

superveniência de maioridade relativa (período entre 18 e 21 anos), 

não tem o condão de extinguir a medida socioeducativa, a qual 

ocorrerá apenas com a liberação compulsória do menor, aos 21 anos 

de idade.
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– Ademais, no caso, o Tribunal de origem anulou a decisão que 

extinguiu a medida aplicada também por outro fundamento, porquanto 

a sentença recorrida foi proferida sem o necessário embasamento, uma 

vez que se tratava se adolescente evadido.

– 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 Ribeiro Dantas, Joel 

Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 21 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 24.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus, 

substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de T 

P D G contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, no julgamento da Apelação n. 0049297-71.2014.8.19.0004.

Consta dos autos que o Juízo das Execuções de Medidas Socioeducativas 

da Comarca do Rio de Janeiro, após a realização de entrevista pessoal em visita 

institucional, em razão de o adolescente ter completado 18 anos de idade, julgou 

extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do Código de 

Processo Civil, bem a medida de internação de semiliberdade então executada.

Irresignado, apelou o representante do Parquet.

O Tribunal a quo, analisando o recurso, deu-lhe parcial provimento para 

anular o processo a partir da realização da audiência de reavaliação, por ausência 

de prévia intimação do Ministério Público, tornando sem efeito a sentença 

extintiva, nos termos do acórdão cuja ementa se transcreve:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Adolescente que cumpria medida de internação pela prática de fato 
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análogo ao dos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, n/f art. 69 do CP. Extinção 

de medida socioeducativa, face ao advento da maioridade, sem prévia oitiva ou 

intimação do Ministério Público para participar de ato denominado de “entrevista 

pessoal com o Juiz na visita institucional”. Recurso que suscita preliminar de nulidade, 

alegando a inobservância do princípio do juiz natural.

Apelo que, no mérito, sustenta a impossibilidade de extinção de MSE face ao 

advento da maioridade, a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

ante a ausência de intimação do Ministério Público para o ato e a nulidade da decisão 

face a ausência de elementos sufi cientes que a lastreassem.

Preliminar que se rejeita, por não se visualizar, no ato exarado pela Presidência do 

Tribunal, que designou Juiz para auxiliar a Vara de origem, qualquer predisposição a 

afastar ou embaraçar a autoridade do Magistrado Titular do Órgão, tampouco para 

favorecer ou prejudicar seus jurisdicionados. Ato presidencial que se revela escoltado 

pelo permissivo do art. 30, VI, do CODJERJ, ressonante no art. 125 da Constituição 

Federal, postado em busca da concreção de mutirão incentivado pelo CNJ, o qual tem 

por objetivo único efetivar a cláusula da “duração razoável do processo”, através dos 

“meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (CF, art. 5º, LXXVII). Mérito que 

se resolve parcialmente em favor da Acusação.

Ausência de prévia intimação do Ministério Público para a audiência de 

reavaliação, inobservando preceitos constitucionais e o art. 37 da Lei n. 12.594/12, 

gerando restrição às atividades processuais do MP. Nulidade que se detecta e 

se proclama. Sentença de extinção que também foi proferida sem qualquer 

embasamento, na medida em que não foram apresentados quaisquer documentos 

comprovando a alteração na situação fática do menor, desde a última reavaliação 

da medida.

Aplicação das disposições da Lei n. 8.069/90 que toma por base a idade do 

adolescente à época do fato. Jurisprudência do STJ que admite a possibilidade 

de extensão do cumprimento de qualquer medida socioeducativa imposta ao 

adolescente até os 21 anos de idade, quando, só então, se opera a sua liberação 

compulsória.

Redução da maioridade civil, introduzida pela Lei n. 11.406/02, que não modifi cou 

os parâmetros de idade previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja 

especialidade normativa prevalece, no seu campo de incidência, sobre as normas 

gerais do Código Civil. Recurso a que se dá parcial provimento para anular o processo 

a partir da realização da audiência de reavialiação por ausência de prévia intimação 

do Ministério Público, tornando sem efeito a sentença extintiva da socioeducativa 

que lhe seguiu.

Nesta impetração, a defesa alega constrangimento ilegal a que estaria 

submetido o adolescente, ao fundamento de que não houve nulidade na 

realização de audiência sem a intimação do representante do Parquet, porquanto 
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o art. 42 da Lei n. 12.594/2012 é expresso em afi rmar que, em regra, o magistrado 

pode proceder à reavaliação da medida sem realizar audiência, ou seja, sem 

a participação da defesa e do próprio Ministério Público, no melhor interesse do 

adolescente e, portanto, a realização de audiência com a consequente prévia intimação 

do MP e da Defesa não será a regra, e sim opção do magistrado caso entenda haver 

necessidade, no caso específi co (fl s. 4/5).

Insurge-se, ademais, contra o entendimento esposado pelo Tribunal a quo 

no sentido de que as medidas socioeducativas devem ser aplicadas até que o 

adolescente atinja 21 anos, ao argumento de que, com a redução da maioridade, 

as normas do artigo 2º, parágrafo único, e do art. 121, § 5º do ECA devem ser 

interpretadas como dezoito anos, e não mais como vinte e um anos (fl . 9).

Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da 

decisão que extinguiu a medida de semiliberdade.

O pedido liminar foi indeferido (fl s. 88/91).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do 

habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem (fl s. 138/146).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Inicialmente, o 

Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego 

do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em 

substituição ao recurso próprio.

Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação 

à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, 

abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da 

ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confi ram-se os seguintes 

precedentes: STF, HC n. 113.890, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, 

julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014, STJ, HC n. 287.417/MS, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 4ª Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 

10/4/2014 e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, 

julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.
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Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual 

adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise 

da pretensão formulada na inicial, a fi m de verifi car a existência de eventual 

constrangimento ilegal.

Inicialmente, deve-se consignar, no que o acórdão impugnado declarou 

a nulidade do processo a partir da realização da audiência de reavaliação 

não apenas pela ausência de prévia intimação do representante do Parquet, 

mas principalmente, porque a sentença recorrida foi proferida sem o necessário 

embasamento, na medida em que se trata de Adolescente evadido, motivo pelo qual 

houve regressão da MSE de semiliberdade para internação (fl . 73).

Assim, a questão posta à análise deste Tribunal Superior cinge-se em 

determinar se a superveniência da maioridade relativa implica a extinção da 

aplicação de medidas socioeducativas, de modo a revogar o seu cumprimento.

O art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 8.069/1990 estabelece que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente poderá ser aplicado, excepcionalmente, “às pessoas 

entre dezoito e vinte um anos de idade”.

O art. 104 do referido Estatuto, por sua vez, ao tratar especifi camente 

da prática de ato infracional, esclarece que “para os efeitos desta Lei, deve ser 

considerada a idade do adolescente à data do fato”.

Dessa forma, para a aplicação das referidas medidas, o que importa é se 

o adolescente praticou o ato infracional quando ainda era menor de 18 anos. 

O seu cumprimento, no entanto, poderá ocorrer até que ele complete 21 anos. 

Tanto é assim que, no art. 121, § 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

o legislador fez constar expressamente que “a liberação da internação será 

compulsória aos 21 anos de idade”.

Isso porque o escopo do Estatuto da Criança e do Adolescente é a 

regeneração daquele que praticou atos infracionais, não havendo que se falar em 

interrupção do programa de ressocialização do jovem pelo simples fato de se ter 

alcançado a maioridade.

Assim, estando a matéria já pacifi cada por este Superior Tribunal de Justiça, 

que assentou o entendimento segundo o qual a superveniência de maioridade 

relativa (período entre 18 e 21 anos) não libera a pessoa de responder pelos atos 

infracionais cometidos quando menor, não importando, ainda, o tipo de medida 

socioeducativa que foi aplicada, entendo que inexiste qualquer ilegalidade a ser 

sanada na presente via. A propósito, ressalto os seguintes julgados:
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM 

SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 

ASSISTIDA. PLEITO DE EXTINÇÃO. MAIORIDADE RELATIVA DO SOCIOEDUCANDO. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento fi rmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo 

de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado 

na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão 

da existência de eventual coação ilegal.

- Esta Corte assentou o entendimento segundo o qual a superveniência 

de maioridade relativa (período entre 18 e 21 anos) não libera o infrator de 

responder pelos atos cometidos quando menor, não importando, ainda, o tipo 

de medida socioeducativa que foi aplicada.

- No caso, o Tribunal de origem manteve a medida de liberdade assistida, 

considerando que o jovem ainda necessita alcançar algumas metas, inferindo-se, 

em decorrência, que o processo de reeducação do paciente não está concluído, razão 

pela qual não se vislumbra a alegada arbitrariedade na decisão que indeferiu o 

pedido de extinção da medida socioeducativa.

- Habeas corpus não conhecido (HC 345.812/SC, de minha relatoria, QUINTA 

TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIME DE TRÁFICO DE 

DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIBERDADE ASSISTIDA. SUPERVENIÊNCIA 

DA MAIORIDADE. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 

LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA SOMENTE AOS 21 ANOS DE IDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.

1. Para sujeição do adolescente às medidas previstas na Lei n. 8.069/1990, 

deve ser considerada a inimputabilidade penal à data do fato, sendo 

irrelevante a superveniência da maioridade no curso da representação, pois, 

consoante a interpretação do art. 121, § 5º, da Lei n. 8.069/1990, a liberação 

será compulsória somente aos 21 anos de idade.

2. Habeas corpus não conhecido (HC 371.512/SC, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 10/11/2016).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 

ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. 

INTERNAÇÃO. CABIMENTO. MAIORIDADE PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA. 

INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
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1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste 

Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas 

corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível 

de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão 

da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou 

preservar a utilidade e a efi cácia do mandamus, que é o instrumento constitucional 

mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato 

ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2. A medida socioeducativa de internação é possível nas hipóteses taxativas 

do art. 122 da Lei n. 8.069/1990, a saber: a) quando o ato infracional for praticado 

com grave ameaça ou violência contra a pessoa; b) quando houver o reiterado 

cometimento de outras infrações graves; ou c) quando haja o descumprimento 

reiterado e injustifi cado de medida anteriormente imposta.

3. Na hipótese dos autos, a internação foi imposta ao paciente em perfeito 

acordo com a legislação de regência (art. 122, I, da Lei 8.069/1990) e em atenção às 

peculiaridades do caso, uma vez que se trata de ato infracional grave, equiparados ao 

delitos de roubo qualifi cado pelo emprego de arma de fogo.

4. Com efeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu art. 121, § 5º, 

admite a possibilidade da extensão do cumprimento da medida socioeducativa 

até os 21 anos de idade, abarcando qualquer que seja a medida imposta ao 

adolescente.

5. A maioridade penal apenas torna o adolescente imputável, porém, não é 

levada em consideração para a continuidade da medida socioeducativa, que 

tem o fi m de educar e ressocializar o menor.

6. Habeas corpus não conhecido (HC 319.987/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, pois não verifi co, na espécie, o 

alegado constrangimento ilegal.

É como voto.
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SÚMULA N. 606

Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão 

clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico 

previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997.

Referências:

CF/1988, art. 21, XI.

Lei n. 4.117/1962, art. 70.

Lei n. 9.472/1997, arts. 61 e 183.

Precedentes:

AgRg no REsp  1.376.056-PB  (5ª T, 26.11.2013 – DJe 09.12.2013)

AgRg no AREsp  685.463-SC  (5ª T, 17.09.2015 – DJe 1º.10.2015)

AgRg no RHC  33.399-PB  (5ª T, 04.02.2016 – DJe 15.02.2016)

AgRg no AREsp  852.730-SP  (5ª T, 02.06.2016 – DJe 15.06.2016)

AgRg no REsp  1.560.335-MG  (5ª T, 21.06.2016 – DJe 29.06.2016)

AgRg no AREsp  682.689-MG  (5ª T, 07.03.2017 – DJe 15.03.2017)

AgRg no AREsp  383.884-PB  (6ª T, 07.10.2014 – DJe 23.10.2014)

AgRg no AREsp  599.005-PR  (6ª T, 14.04.2015 – DJe 24.04.2015)

AgRg no REsp  1.483.107-RN  (6ª T, 1º.12.2015 – DJe 17.12.2015)

AgRg no REsp  1.566.462-SC  (6ª T, 15.03.2016 – DJe 28.03.2016) – 

      acórdão publicado na íntegra

AgInt no REsp  1.470.311-CE  (6ª T, 18.08.2016 – DJe 29.08.2016)

AgRg no AREsp  941.989-MS  (6ª T, 30.03.2017 – DJe 07.04.2017)

AgRg no AREsp  971.115-PA  (6ª T, 27.04.2017 – DJe 08.05.2017)

Terceira Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.566.462-SC 

(2015/0288069-5)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Agravante: Francois Mafezolli

Advogado: Defensoria Pública da União

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO PENAL. OPERAÇÃO DE RADIODIFUSÃO 

CLANDESTINA (ART. 183 DA LEI 9.472/1997). APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 

MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE.

1. Este Superior Tribunal de Justiça pacifi cou sua jurisprudência 

no sentido de que a transmissão de sinal de internet via radio sem 

autorização da ANATEL caracteriza o fato típico previsto no artigo 

183 da Lei n. 9.472/97, ainda que se trate de serviço de valor adicionado 

de que cuida o artigo 61, § 1º, da mesma lei.

2. É também pacífi ca a jurisprudência desta Corte no sentido 

de que a instalação de estação de radiodifusão clandestina é delito 

de natureza formal de perigo abstrato que, por si só, é sufi ciente para 

comprometer a segurança, a regularidade e a operabilidade do sistema 

de telecomunicações do país, não tendo aplicação o princípio da 

insignifi cância mesmo que se trate de serviço de baixa potência.

3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta 

Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, 
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Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Ericson Maranho (Desembargador 

convocado do TJ/SP) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de março de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 28.3.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de agravo 

regimental interposto por François Mafezolli contra decisão de minha lavra que 

negou seguimento ao recurso do agravante, assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 

619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 

TIPICIDADE. ARTIGO 183 DA LEI N. 9.472/97. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

INAPLICABILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO.

Alega o agravante, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça ainda não 

sedimentou posição no sentido da impossibilidade de se aplicar o princípio 

da insignifi cância aos crimes de telecomunicações e que o Supremo Tribunal 

Federal também entende ser possível a aplicação do princípio da insignifi cância 

em crimes de telecomunicações, mormente no presente caso em que a 

transmissão era de baixíssima potência, sem capacidade de interferir nos demais 

meios de comunicação.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Este Superior 

Tribunal de Justiça pacifi cou sua jurisprudência no sentido de que a transmissão 

de sinal de internet via radio sem autorização da ANATEL caracteriza o fato 

típico previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/97, ainda que se trate de serviço de 

valor adicionado de que cuida o artigo 61, § 1º, da mesma lei.

É também pacífi ca a jurisprudência desta Corte no sentido de que a 

instalação de estação de radiodifusão clandestina é delito de natureza formal 

de perigo abstrato que, por si só, é sufi ciente para comprometer a segurança, 
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a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações do país, não 

tendo aplicação o princípio da insignifi cância mesmo que se trate de serviço de 

baixa potência.

Nesse sentido, colhem-se reiterados precedentes das duas Turmas com 

competência de matéria penal, dos quais extraio os seguintes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS 

CORPUS. 1. CRIME DE TELECOMUNICAÇÕES. RETRANSMISSÃO DE SINAL DE 

INTERNET VIA RÁDIO. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. CLASSIFICAÇÃO QUE 

NÃO RETIRA A NATUREZA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 2. CRIME DE 

PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO CONCRETO. INVIABILIDADE 

DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO.

1. É pacífi co no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de 

que a transmissão clandestina de sinal de internet, via radiofrequência, sem 

autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o 

delito previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997. Não há se falar em atipicidade 

do delito pela previsão de que se trata de serviço de valor adicionado, uma 

vez que referida característica não exclui sua natureza de efetivo serviço de 

telecomunicação.

2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de 

não ser possível a incidência do princípio da insignifi cância nos casos de prática 

do delito descrito no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. Isso porque se considera que a 

instalação de estação clandestina de radiofrequência, sem autorização dos órgãos 

e entes com atribuições para tanto, já é, por si, sufi ciente para comprometer a 

segurança, a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações do 

país, não podendo, portanto, ser vista como uma lesão inexpressiva.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 33.399/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO 

EXTRAVAGANTE. TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. SERVIÇO 

DE PROVEDOR DE INTERNET. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET 

VIA RÁDIO). EXPLORAÇÃO CLANDESTINA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

INAPLICABILIDADE. DELITO FORMAL E ABSTRATO. PRECEDENTES.

1. É pacífi co o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a prática 

de serviço de radiodifusão clandestina, mesmo que de baixa potência e sem a 

obrigatoriedade de autorização por parte do órgão regulador, como na hipótese 

de serviço de valor adicionado (SVA), constitui delito formal de perigo abstrato, o 

que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação 
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do princípio da insignificância. Precedentes de ambas as Turmas da Terceira 

Seção.

2. Agravo regimento improvido.

(AgRg no REsp 1.555.092/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 

TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO CLANDESTINA DE RADIODIFUSÃO 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET. CRIME CONTRA AS 

TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/97. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. ENUNCIADO SUMULAR 83/STJ.

I - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento no 

sentido de que o fato do art. 61, § 1º, da Lei 9.472/97 disciplinar que não constitui 

serviço de telecomunicação qualquer serviço de valor adicionado, não implica 

no reconhecimento, por si só, da atipicidade da conduta atribuída ao agravante, 

tendo em vista que a prestação de serviço a internet engloba as duas categorias 

de serviço mencionadas.

II - A prática de serviço de radiodifusão clandestina, mesmo que de baixa 

potência, como ocorreu in casu, constitui um delito formal de perigo abstrato, o 

que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação 

do princípio da insignifi cância. Precedentes.

III - Incide o Enunciado Sumular 83 desta eg. Corte quando a decisão proferida 

pelo Tributal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste 

Tribunal Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 685.463/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 17/09/2015, DJe 01/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

CLANDESTINA DE RADIODIFUSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À 

INTERNET. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/97. 

CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE 

PERIGO ABSTRATO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Ao agravante é atribuída a conduta de prestar, sem autorização da ANATEL, 

o serviço de acesso à internet à terceiros, mediante a instalação e funcionamento 

de equipamentos destinados para tal fi m.

2. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento no 

sentido de que tal conduta, nos moldes como narrada na exordial acusatória 

ofertada na hipótese, é apta a confi gurar, em tese, o delito previsto no artigo 183 

da Lei n. 9.472/97. Precedentes.
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3. O fato do artigo 61, § 1º, da Lei n. 9.472/97 disciplinar que não constitui 

serviço de telecomunicação qualquer serviço de valor adicionado não implica 

no reconhecimento, por si só, da atipicidade da conduta atribuída ao agravante, 

tendo em vista que a prestação de serviço à internet engloba as duas categorias 

de serviço mencionadas.

4. Esta Corte Superior de Justiça também já fi rmou posicionamento no sentido 

de que o princípio da insignifi cância não tem aplicabilidade na hipótese, já que se 

trata de delito de perigo abstrato. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.304.262/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015)

Do exposto resulta que, ao contrário do que alega o agravante, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é de fato uniforme e pacífi ca 

acerca do tema, valendo conferir, por todos, o seguinte julgado da Terceira 

Seção:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO DE RADIODIFUSÃO CLANDESTINA SEM 

AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO (ART. 183 DA LEI 9.472/1997). APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL DE PERIGO 

ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE DA CONDUTA. 

PROVIMENTO MONOCRÁTICO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1. Embora os arts. 557, § 1º, do CPC e 258, caput, do RISTJ prevejam um 

prazo de 5 (cinco) dias para a interposição de agravo regimental contra decisão 

monocrática de Relator que nega ou dá provimento a recurso, a defensoria 

pública dispõe de prazo em dobro para recorrer estabelecido no art. 44, I, da Lei 

Complementar n. 80/1994. Recurso tempestivo.

2. Recentemente, o entendimento jurisprudencial das Turmas componentes 

da 3ª Seção desta Corte veio a se harmonizar no sentido da inaplicabilidade do 

princípio da insignifi cância ao delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/97, por 

tratar-se de crime formal, de perigo abstrato, o que torna irrelevante a ocorrência 

de dano concreto causado pela conduta do agente. Precedentes.

3. A invocação de precedentes do Supremo Tribunal Federal em Habeas 

Corpus e em Recurso Ordinário em Habeas Corpus decidindo de maneira diversa 

não infl uencia na apreciação de embargos de divergência em Recurso Especial, 

pois a finalidade do referido recurso é a uniformização da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, e não o alinhamento do entendimento desta Corte 

ao do Supremo Tribunal Federal, tanto mais quando a questão em debate envolve 

apenas matéria infraconstitucional.
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4. A referência a precedentes que consagram entendimento já superado 

na Corte não se presta a infirmar a tese de harmonização superveniente da 

jurisprudência a respeito do tema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EREsp 1.177.484/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

Tem-se, assim, que era mesmo de se negar seguimento ao recurso especial 

porque manifestamente improcedente, já que o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência pacífi ca deste Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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SÚMULA N. 607

A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 

11.343/2006) confi gura-se com a prova da destinação internacional das drogas, 

ainda que não consumada a transposição de fronteiras.

Referência:

Lei n. 11.343/2006, art. 40, I.

Precedentes:

HC   157.867-SP  (5ª T, 22.11.2011 – DJe 07.12.2011)

HC   188.857-SP  (5ª T, 22.11.2011 – DJe 19.12.2011) – 

      acórdão publicado na íntegra

HC   179.519-SP  (5ª T, 18.12.2012 – DJe 1º.02.2013)

AgRg no AREsp  225.357-SP  (5ª T, 20.03.2014 – DJe 27.03.2014)

REsp   1.391.929-RJ  (5ª T, 08.11.2016 – DJe 14.11.2016)

RHC   18.850-PA  (6ª T, 12.04.2012 – DJe 30.04.2012)

HC   212.789-SP  (6ª T, 07.10.2014 – DJe 21.10.2014)

HC   303.259-PA  (6ª T, 17.09.2015 – DJe 09.10.2015)

REsp   1.395.927-SP  (6ª T, 13.09.2016 – DJe 20.09.2016)

AgRg no AREsp  377.808-MS  (6ª T, 12.09.2017 – DJe 22.09.2017)

Terceira Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018





HABEAS CORPUS N. 188.857-SP (2010/0199291-0)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Defensoria Pública da União

Advogado: Fábio Ricardo Corrégio Quaresma - Defensor Público da União

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Paciente: Emmanuel Uzor Eze (preso)

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE 

ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 

TRANSPOSIÇÃO DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

DESNECESSIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS 

QUE EVIDENCIAM A INTENÇÃO DO AGENTE DE 

REMETER O ENTORPECENTE PARA O EXTERIOR. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

ORDEM DENEGADA.

1. É pacífi co nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de 

que a caracterização da transnacionalidade do tráfi co de entorpecentes 

prescinde da transposição de fronteiras do objeto material do ilícito, 

bastando que as circunstâncias que gravitam em torno da execução do 

crime indiquem que a droga seria destinada para local situado fora dos 

limites territoriais nacionais. Precedentes.

2. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros 

Marco Aurélio Bellizze, Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do 

TJ/RJ), Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de novembro de 2011 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 19.12.2011
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar 

impetrado em favor de EMMANUEL UZOR EZE, apontando como 

autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Recurso em 

Sentido Estrito n. 0011629-18.2009.4.03.6181/SP).

Noticiam os autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público 

Federal como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da 

Lei n. 11.343/2006.

A defesa arguiu preliminar de incompetência da Justiça Federal quando da 

apresentação da defesa prévia, a qual foi acolhida, determinando-se a remessa 

dos autos para a Justiça Comum.

Irresignada, a acusação interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi 

dado provimento para declarar a Justiça Federal como competente para o 

processamento do feito.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento 

de que seria incompetente a Justiça Federal para conhecer do feito, porquanto a 

substância entorpecente teria sido apreendida em território nacional, apesar do 

destinatário da embalagem postal ser estrangeiro.

Alega que “não tendo o pacote postado sequer cruzado a fronteira, nem tendo 

sido apresentada qualquer outra prova de que haveria algum resultado a se concretizar 

em terras estrangeiras, não há motivos para se dizer trata-se de crime transnacional” 

(e-STJ, fl s. 8).

Pugna, liminarmente e no mérito, para que seja declarada a incompetência 

da Justiça Federal para processar o feito.

O pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão de fl s. 218/219.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram 

juntadas às fl s. 230/240.

Em parecer acostado às fls. 244/249, o Ministério Público Federal 

manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Por meio deste habeas corpus pretende 

o impetrante, em síntese, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal 
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para instruir e julgar a ação penal defl agrada em desfavor do paciente, sob o 

argumento de que a substância entorpecente apreendida não teria transposto a 

fronteira nacional, inexistindo provas, portanto, da transnacionalidade do tráfi co.

Sobre o tema, pacifi cou-se na jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça o entendimento de que a caracterização da transnacionalidade do tráfi co 

de entorpecentes prescinde da transposição de fronteiras do objeto material do 

ilícito, bastando que as circunstâncias que gravitam em torno da execução do 

crime indiquem que a droga seria destinada para local situado fora dos limites 

territoriais nacionais.

Nesse sentido, confi ra-se:

HABEAS CORPUS. ART. 12, C/C ART. 18, DA LEI 6.368/76. PENA-BASE. PEDIDO DE 

DIMINUIÇÃO. CONSIDERAÇÕES ABSTRATAS E UTILIZAÇÃO DE DIRETRIZES UTILIZADAS 

PARA CARACTERIZAR A INTERNACIONALIDADE DO DELITO. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, 

DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. DIMINUIÇÃO PARA 

UM SEXTO DA EXASPERAÇÃO DEVIDA PELA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. 

VIABILIDADE. NOVA NORMA MAIS BENÉFICA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E 

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO.

(...)

6. Para a caracterização da internacionalidade do delito não se faz necessária a 

efetiva transposição de fronteiras. Precedentes.

(...)

10. Ordem parcialmente concedida, para, diminuindo a 1/6 a exasperação 

decorrente da transnacionalidade do delito e afastando as circunstâncias judiciais 

indevidamente valoradas como desfavoráveis, reduzir a pena recaída sobre o ora 

paciente, de 6 anos de reclusão e 93 dias-multa para 4 anos e 1 mês de reclusão, mais 

65 dias-multa, mantido o regime fechado para o início da expiação.

(HC 129.413/SP, Rel. MIN. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 31/05/2011, 

DJe 13/06/2011)

HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM 

REGIME FECHADO, PELO DELITO DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES 

(ARTS. 12, CAPUT, E 14, AMBOS COMBINADOS COM O ART. 18, I DA LEI 6.368/76). 

(...) INTERNACIONALIDADE DO DELITO. PACIENTE QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA, RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DA DROGAS ÀS CHAMADAS MULAS, 

ENCONTRADOS, TAMBÉM, DIVERSOS PETRECHOS (CÁPSULAS) PARA O TRANSPORTE 

DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...) COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE 

EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE 

DROGAS ILÍCITAS. (...) PARECER DO MPF PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT 
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E, NA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A internacionalidade do tráfi co de entorpecentes fi ca caracterizada quando 

provado que a intenção do agente era levar a droga ao exterior, como se dá no caso 

em exame. Ademais, as cápsulas de cocaína encontrados na residência do paciente 

são do tipo que normalmente utilizadas para transporte da droga para o exterior.

(...)

5. Na hipótese dos autos fi cou sobejamente comprovado que o réu se dedicava 

a atividades criminosas, integrante de organização criminosa, responsável pela 

entrega do entorpecente e preparação das mulas para o transporte da droga, o que 

afasta de pronto a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

(...)

7. Parecer do MPF pelo conhecimento parcial do writ e, na extensão, pela 

denegação da ordem.

8. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na extensão, pela denegação da 

ordem.

(HC 131.279/SP, Rel. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado 

em 19/05/2011, DJe 16/06/2011)

Colaciona-se, ainda, a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Pressupõe o intuito de transferência da droga envolvendo mais de um país, 

não necessitando, para sua caracterização, da efetiva ocorrência do resultado. 

Essa transnacionalidade não está circunscrita às condutas de importar e exportar, 

aplicando-se também às demais condutas, tais como transportar, trazer consigo, etc.” 

(Competência criminal. 1ª ed. Salvador: JusPodivm, 2010. p. 303.)

Assim, uma vez confi gurada a intenção do agente em praticar a trafi cância 

mediante a transposição de fronteira nacional, a competência residual da Justiça 

Estadual é deslocada para a Federal, nos termos do artigo 109, inciso V, da 

Constituição Federal, que preceitua:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada 

a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou 

reciprocamente;”
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Esta competência específi ca da Justiça Federal se justifi ca pelo fato do 

Brasil ter ratifi cado a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfi co Ilícito de 

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, cuja promulgação se deu por meio 

do Decreto n. 154, de 26 de junho de 1991, sendo certo que a transnacionalidade 

do delito envolve a soberania de dois países.

Ressalta-se, ainda, que a própria Lei n. 11.343/06, no seu artigo 70, caput, 

dispõe que “O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta lei, 

se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal”.

Na hipótese em apreço, o caráter transnacional do delito atribuído ao 

paciente foi assim narrado na exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial, que EMMANUEL UZOR EZE, identifi cando-se 

falsamente como JOHN LADRASY, no dia 26/08/2008, na agência dos Correios em São 

Paulo, remeteu para BRIGHT IWAZOR, no endereço Tawan Guest House Donqmienq, 

Road Chantha Bul, District Vientiane, Lao, uma encomenda registrada sob o n. 

EB032505645BR, dentro da qual continha cerca de 129 g (cento e vinte e nove gramas) 

de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (fl . 69.)

Embora a magistrada federal singular tenha declinado da sua competência 

para instruir e julgar o feito em razão da droga ter sido apreendida ainda no 

Brasil, tal decisão foi reformada pelo Tribunal de origem sob os seguintes 

fundamentos:

“No caso vertente, o caráter transnacional do tráfi co perpetrado pelo acusado 

fi ca evidenciado pelo ocultamento da droga em correspondência remetida para o 

exterior, fi cando clara a sua intenção de internar a droga em outro país, difundindo-a 

em território estrangeiro. Apesar de a droga ter sido localizada e apreendida no 

Brasil, o recorrido postou o entorpecente na agência dos correios em São Paulo com o 

objetivo de remetê-lo ao Laos.

(...)

Sendo assim, evidenciada está a internacionalidade, pois a cocaína apreendida 

chegou a ser postada e estava em vias de ser exportada, o que, de acordo com o inciso 

V do artigo 109 da CF, revela a competência da Justiça Federal para processar e julgar 

o feito.” (fl s. 177/179.)

Ora, tendo o Ministério Público Federal narrado na exordial acusatória que 

a substância entorpecente, no momento da sua apreensão, estava acondicionada 

em recipiente entregue pelo paciente aos Correios com destino a Laos, país 
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localizado no continente asiático, não há que se falar em competência residual 

da Justiça Estadual, já que evidenciada está a intenção do agente em praticar a 

trafi cância mediante a transposição do território nacional.

Ante o exposto, denega-se a ordem.

É o voto.



Súmula n. 608





SÚMULA N. 608

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Referências:

CDC.

Lei n. 9.656/1998, arts. 1º, § 2º, 10, § 3º, e 35-G.

RN n. 137/2006-ANS.

Súmula n. 563-STJ.

Precedentes:

REsp   251.024-SP  (2ª S, 27.09.2000 – DJ 04.02.2002)

REsp   1.285.483-PB  (2ª S, 22.06.2016 – DJe 16.08.2016) – 

      acórdão publicado na íntegra

REsp   986.947-RN  (3ª T, 11.03.2008 – DJe 26.03.2008)

AgRg no Ag  1.250.819-PR  (3ª T, 04.05.2010 – DJe 18.05.2010)

REsp   1.106.557-SP  (3ª T, 16.09.2010 – DJe 21.10.2010)

REsp   1.121.067-PR  (3ª T, 21.06.2011 – DJe 03.02.2012)

REsp   1.644.829-SP  (3ª T, 21.02.2017 – DJe 23.02.2017)

REsp   1.673.366-RS  (3ª T, 08.08.2017 – DJe 21.08.2017)

AgInt no REsp  1.563.986-MS  (3ª T, 22.08.2017 – DJe 06.09.2017)

REsp   285.618-SP  (4ª T, 18.12.2008 – DJe 26.02.2009)

REsp   418.572-SP  (4ª T, 10.03.2009 – DJe 30.03.2009)

AgInt no AREsp  943.838-SP  (4ª T, 20.06.2017 – DJe 27.06.2017)

AgInt no REsp  1.358.893-PE  (4ª T, 21.11.2017 – DJe 23.11.2017)

Segunda Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018

Observação: A Segunda Seção, na sessão de 11 de abril de 2018, ao 

apreciar o Projeto de Súmula n. 937, determinou o CANCELAMENTO da 

Súmula n. 469-STJ.





RECURSO ESPECIAL N. 1.285.483-PB (2011/0239595-2)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Natan da Costa Lima e outros

Advogado: Yuri Paulino de Miranda e outro(s)

Recorrido: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Advogado: Max Frederico Saeger Galvão e outro(s)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À 

SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA 

PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. 

PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE 

CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO 

INCIDÊNCIA DO CDC.

1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na 

modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem 

fi nalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou 

privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um 

público determinado de benefi ciários.

2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão 

diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à 

administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, 

diverso dos contratos fi rmados com empresas que exploram essa 

atividade no mercado e visam ao lucro.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato 

de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por 

inexistência de relação de consumo.

4. Recurso especial não provido.
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ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

mantendo o acórdão recorrido, ainda que por fundamentos diversos, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, 

Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 22 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 16.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Natan da Costa Lima, Helia 

Maria de Souza Lima e a menor Anna Beatriz Reis Lima ajuizaram ação de 

indenização por danos materiais e morais em face de Casa de Saúde Santa Maria 

Ltda e Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, ora 

recorrida, visando à condenação de ambas pela morte de Natan da Costa Lima 

Junior - fi lho, marido e pai dos autores -, ocorrida nas dependências da primeira 

demandada, onde se encontrava internado, na condição de participante do plano 

de saúde mantido pela segunda ré.

Narraram que, em dezembro de 2008, Natan da Costa Lima Júnior 

encontrava-se internado na Casa de Saúde Santa Maria Ltda para tratamento 

médico psiquiátrico, quando, então, fora assassinado - vítima de estrangulamento 

-, por outro paciente nas dependências do hospital. Acusaram a Clínica de 

ter agido com negligência, pois admitira o paciente agressor sem as cautelas 

necessárias, uma vez que o homicida fora internado após reagir violentamente 

contra os próprios pais, estando sob o efeito de drogas.

Defenderam, pelos mesmo fatos, a responsabilidade da CASSI, por ter 

credenciado a Casa de Saúde, cujo serviço foi defeituoso. Asseveraram que, 

enquanto fornecedora de serviços, a empresa de Plano de Saúde tem o dever 
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de verifi car e controlar a qualidade dos serviços que coloca à disposição dos 

consumidores.

Analisando o pedido liminar, o juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de 

João Pessoa/PB reconheceu a legitimidade passiva da CASSI e determinou 

o pagamento, por ambas as rés, de pensão alimentar à autora menor, fi lha da 

vítima, nos termos da decisão de fl s. 76-78. Em face da referida decisão, a 

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil interpôs agravo de 

instrumento, por meio do qual defendeu sua ilegitimidade passiva.

Julgado o agravo, deu-se provimento ao recurso, conforme ementa abaixo 

transcrita (fl . 112), declarando-se a ilegitimidade passiva alegada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DE ASSOCIADO NAS 

DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO.

- Não é razoável imputar à empresa responsável pelo Plano de Saúde a 

responsabilidade civil pela morte de associado nas dependências de hospital, 

mormente quando a parte agravante foi quem escolheu o nosocômio para fi ns de 

internamento.

Foram opostos embargos de declaração pelos autores (fl s. 119-124), os 

quais foram rejeitados (fl s. 135-140).

Sobreveio recurso especial (fl s. 146-158), interposto com fundamento nas 

alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, sob a alegação de violação ao art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a desconsideração, pelo 

acórdão recorrido, da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de 

serviços.

Alegam que a Casa de Saúde Santa Maria é um dos hospitais conveniados 

ao plano de saúde CASSI e que, constatada a necessidade de internamento, 

os familiares lançaram mão dos serviços oferecidos pelo plano e internaram a 

vítima naquele estabelecimento, confi ando que haveria atendimento digno ao 

paciente.

No que respeita ao dissídio jurisprudencial, colacionam julgados do 

Superior Tribunal de Justiça que atribuem à empresa de Plano de Saúde a 

responsabilidade por erro médico cometido por profi ssional por ela credenciado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se verifi ca na certidão de 

fl . 167.
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O recurso especial recebeu crivo positivo de admissibilidade na origem (fl . 

175-177).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A questão principal 

é verifi car se a empresa de plano de saúde, constituída sob a modalidade de 

autogestão, é parte legítima para fi gurar no polo passivo de ação de indenização, 

decorrente da morte de paciente nas dependências de hospital conveniado, 

assassinado por outro doente também internado, incidindo ou não o Código de 

Defesa do Consumidor.

Ao examinar a questão, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim 

decidiu:

Ao compulsar os autos, verifi ca-se, de forma clara, que a empresa agravante, 

na verdade, nada mais é do que a responsável pelo Plano de Saúde do extinto, 

arcando, assim, com o cumprimento das cláusulas contratuais, inexistindo, dentre 

essas, injunção contratual de modo a resguardar a integridade física do associado, 

mas apenas de zelar pela sua saúde, na forma explicitada quando da assinatura 

do respectivo contrato.

Conforme asseveram os agravados, o paciente Natan da Costa Lima Júnior 

fora assassinado nas dependências da Casa de Saúde Santa Maria Ltda, quando 

se encontrava internado para tratamento de saúde, tendo sido dito nosocômio 

escolhido pelos próprios agravados, que são familiares do de cujus.

Portanto, dizer que existiu responsabilidade da agravante no assassinato do 

referido paciente é, sem dúvidas, culpar o inculpável, haja vista inexistir qualquer 

embasamento jurídico a ensejar a responsabilidade da agravante na morte da 

vítima.

Se existe parte a ser indicada no polo passivo da demanda, em tese, deve ser 

a Casa de Saúde Santa Maria Ltda., que deveria zelar pelo bem-estar do paciente, 

dando-lhe toda a assistência necessária, inclusive a segurança pessoal.

Ressalte-se, por oportuno, que, no caso em testilha não existiu erro médico, 

tão propalado na exordial, como também no parecer da Procuradoria de Justiça. 

Se existisse, aí sim a empresa responsável pelo Plano de Saúde também deveria 

ser responsabilizada, haja vista o corpo médico ser parte integrante do plano, no 

que tange à prestação de serviços.

No caso dos autos o que aconteceu foi o assassinato de uma pessoa por 

outra, também paciente do hospital, cabendo, em tese, ao homicida ser 

responsabilizado pelo ocorrido.
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A responsabilidade da agravante, a meu ver, cinge-se ao cumprimento das 

cláusulas contratuais, com internamento e outros consectários legais, não 

referente à integridade física do paciente, a qual caberia ao hospital onde fi cou 

internado, e, mais, por escolha da própria parte.

Assim, conforme resta demonstrado nos autos, a agravante prestou serviços de 

natureza hospitalar ao falecido, o que confi gura sem dúvidas, relação de consumo. 

No entanto, mesmo analisando a matéria sob o pálio da Lei Consumerista e 

adotando-se o art. 14 do CDC, que atribui responsabilidade objetiva ao prestador 

de serviços, no caso dos autos tal dispositivo não deve ser aplicado, tendo em 

vista que o fato se deu não em decorrência de intervenção cirúrgica, erro médico 

ou outro, mas pela inexistência de cuidados da Casa de Saúde Santa Maria Ltda., 

pois não deu a proteção física devida ao extinto. (fl s. 111/115)

Importa, primeiramente, fixar a moldura fática do caso, dada sua 

peculiaridade em relação a outros casos julgados por esta Corte de Justiça.

Com efeito, consta, nos autos, que o pedido de indenização por danos 

morais e materiais tem como fundamento a morte de paciente/fi liado, cuja causa 

fora um homicídio, e que teve como autor outro paciente do mesmo nosocômio, 

também em tratamento.

Assim, a principal questão a ser resolvida consiste em saber se a falta de 

segurança em hospital psiquiátrico consubstancia falha na prestação de serviço, 

capaz de responsabilizar os atores diretamente relacionados com a incolumidade 

física daqueles que estão sob sua guarda e, solidariamente, alcançar a operadora 

de plano de saúde, que elegeu os prestadores diretos do serviço.

Consta na decisão de fl . 76, que deferiu a antecipação de tutela:

Que no dia 21/09/2008 foi internado na CASA DE SAÚDE SANTA MARIA LTDA; 

que no dia 23/12/2008, veio a óbito nas dependências da referida casa de saúde, 

vítima de estrangulamento, cometido por outro paciente, este, por sua vez, 

internado para tratamento de dependência química.

Destarte, desde logo é possível perceber que o caso dos autos não 

trata de matéria há muito decidida por esta Corte Superior, consistente na 

responsabilidade solidária da empresa de plano de saúde pelos danos causados a 

fi liados por erro médico cometido pelos profi ssionais a ela conveniados.

Com efeito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça fi rmou 

entendimento no sentido de que as empresas ou cooperativas que mantêm 

plano de assistência à saúde são legitimadas passivas para a ação indenizatória 

movida por associado em face de erro médico.
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Nesse sentido, confi ram-se alguns julgados:

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.  CONSUMIDOR. CIVIL. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO 

MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado 

de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, 

conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar 

em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida 

em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou 

por pessoa de sua confi ança, sem indicação de profi ssionais credenciados ou 

diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do 

médico e/ou hospital, se for o caso.

2. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares 

próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém 

hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar 

sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.

3. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, 

responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os 

fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos 

e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do 

Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 

2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na 

relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos 

limites da sua culpa.

4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do 

montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e juros 

moratórios.

5. Recurso especial provido.

(REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 

20/08/2012) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ERRO DE DIAGNÓSTICO FORNECIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSURGÊNCIA 

DA OPERADORA DO PLANO.

1. Evidenciado que o erro na análise de material colhido para exame por parte 

do laboratório réu provocou o diagnóstico equivocado de presença de tumor 

maligno e fez com que a parte autora fosse submetida desnecessariamente 

a procedimento cirúrgico, tem-se por configurada a falha na prestação do 
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serviço apta a caracterizar ato ilícito passível de causar abalo de ordem moral e a 

consequente indenização

2. “Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares 

próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém 

hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como 

afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço”. (REsp 

866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, 

DJe 20/08/2012)

3. A operadora do plano responde perante o consumidor, solidariamente, pelos 

defeitos na prestação de serviços médicos e de diagnóstico, seja quando os fornece 

por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e 

hospitais credenciados (hipótese dos autos), nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do 

Código de Defesa do Consumidor.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.442.794/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 

19/12/2014) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/

STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem 

motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação 

do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela 

parte.

2. Consoante precedentes desta Corte, o hospital tem responsabilidade 

objetiva por erro de médico integrante de seu corpo clínico.

3. A reforma do julgado a respeito da confi guração do dano moral e do valor 

arbitrado a título de indenização demandaria o reexame do contexto fático-

probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da 

Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.450.309/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, DJe 11/09/2015)

3. De fato, muito já se discutiu na doutrina e na jurisprudência acerca da 

responsabilidade das entidades que operam planos de saúde em relação aos 

danos experimentados pelos usuários dos serviços de assistência médica privada.
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Nos termos do art. 1º da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência 

à saúde  consistem em prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 

assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a 

fi nalidade de garantir, sem limite fi nanceiro, a assistência à saúde, pela faculdade 

de acesso e atendimento por profi ssionais ou serviços de saúde, livremente 

escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, 

visando à assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou 

parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou 

pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

Os planos de saúde privados, nos termos da lei de regência, são negociados 

ora na forma de seguros saúde, ora por empresas de medicina de grupo, 

cooperativas de serviços médicos, ou entidades de autogestão e fi lantropia.

A jurisprudência desta Casa já apontou com maestria a distinção 

fundamental entre as modalidades de operação dos planos de saúde e, em 

primeiro lugar, destacou as diferenças existentes entre os planos negociados por 

empresas ou cooperativas e por meio de seguros.

Concluiu esta Corte, a partir do julgamento do REsp n. 866.371/SP, de 

relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, que, nos planos negociados por 

empresas ou cooperativas, a própria operadora assume a obrigação de prestar os 

serviços, por meio dos profi ssionais e dos recursos hospitalares e laboratoriais 

próprios ou credenciados, tornando-se fornecedora dos serviços contratados.

Abaixo a ementa do acórdão:

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.  CONSUMIDOR. CIVIL. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO 

MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado 

de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, 

conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar 

em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida 

em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou 

por pessoa de sua confi ança, sem indicação de profi ssionais credenciados ou 

diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do 

médico e/ou hospital, se for o caso.

2. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares 

próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém 
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hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar 

sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.

3. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, 

responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os 

fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos 

e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa 

do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil 

de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, 

mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano 

de saúde nos limites da sua culpa.

4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do 

montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e juros 

moratórios.

5. Recurso especial provido.

(REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 20/08/2012) 

(grifou-se)

 Na mesma esteira desse entendimento, a Jurisprudência do STJ concluiu 

que a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, 

responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os 

fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de médicos e 

hospitais credenciados. E foi além, estabelecendo que a responsabilidade é objetiva 

e solidária entre as operadoras dos planos e os profi ssionais e estabelecimentos 

de saúde, em relação ao consumidor. Por sua vez, respondem médicos, hospital 

e operadora nos limites da sua culpa, conforme os arts. 932, III, 933 e 934 do 

Código Civil de 2002.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO 

NO ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA. CIRURGIA DE URGÊNCIA REALIZADA 

EM NOSOCÔMIO DIVERSO. COBERTURA NEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORREÇÃO. PROCEDIMENTO DA LIDE.

I. A prestadora de serviços de plano de saúde é responsável, concorrentemente, 

pela qualidade do atendimento oferecido ao contratante em hospitais e por médicos 

por ela credenciados, aos quais aquele teve de obrigatoriamente se socorrer sob pena 

de não fruir da cobertura respectiva.

II. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a legitimidade passiva da ré e 

determinar o prosseguimento do feito.

(REsp 164.084/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 

17/04/2000) (grifou-se)
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Todavia, a partir de observação arguta apresentada pela eminente Ministra 

Isabel Gallotti, em cuidadosa Questão de Ordem suscitada em julgamento 

da Colenda Quarta Turma, recomendando a afetação deste recurso para 

julgamento por esta Segunda Seção, necessária análise preliminar quanto ao 

fato de a recorrida, CASSI, ser operadora de planos de saúde constituída sob a 

modalidade de autogestão.

É que o recurso apresentado, como relatado, pretende a reinclusão da 

ora recorrida no polo passivo da ação de indenização, sob a alegação de sua 

responsabilidade pelos danos narrados, com base no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, a partir do princípio da solidariedade entre os sujeitos 

de uma mesma cadeia de fornecimento de produto ou serviço, nos termos do 

diploma consumerista.

Diante dessa peculiaridade, é preciso analisar, antes de tudo, se as relações 

jurídicas fi rmadas com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 

Brasil - CASSI, considerando-se o fato de ser pessoa jurídica de direito privado, 

constituída na modalidade de autogestão, submetem-se aos comandos do 

Código de Defesa do Consumidor, porque, como dito, com base nesse diploma, 

sustenta-se a tese recursal.

De fato, consta no Estatuto Social da Cassi, ora recorrente, no art. 1º, que 

sua natureza jurídica é de empresa de autogestão. Confi ra-se:

Capítulo I: da instituição, seus fi ns e objetivos

Art. 1º - A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, 

pessoa jurídica de direito privado, constituída em Assembléia Geral de 27 de 

janeiro de 1944, com sede e foro na cidade de Brasília (DF), é uma associação, 

sem fi ns lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão. 

(grifou-se)

4. Atento à essa perspectiva, anote-se que a jurisprudência desta Casa, até 

o presente momento, vem externando o entendimento de que as normas do 

CDC regulam as relações existentes entre fi liados e operadoras de planos de 

saúde, ainda que estas se constituam na forma de empresa de autogestão, sem fi ns 

lucrativos, caso dos autos, uma vez que a relação de consumo se caracterizaria pelo 

objeto contratado, ou seja, a cobertura médico-hospitalar.

Com efeito, destaca-se do voto proferido pela eminente Ministra Nancy 

Andrighi, no Resp n. 519.310/SP, referenciado posteriormente em inúmeros 

julgamentos, que a qualifi cação de uma pessoa física ou jurídica ou de um ente 
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despersonalizado como fornecedor atende a critérios puramente objetivos, 

sendo irrelevante a natureza jurídica adotada por eles ou a espécie dos serviços 

que prestam.

Nesses termos, confi ra-se trecho do precedente citado:

Infere-se, pela análise desses preceitos legais, que a qualificação de uma 

pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado como fornecedor 

atende a critérios puramente objetivos, sendo irrelevante a natureza jurídica 

adotada por eles ou a espécie dos serviços que prestam. Basta que desenvolvam 

determinada atividade no mercado de consumo, mediante remuneração, para 

que sejam qualifi cadas como fornecedoras de serviços e, por via de conseqüência, 

se sujeitem às normas do CDC.

Por isso, é irrelevante o fato de a recorrida ser uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico para o fim de ser considerada 

fornecedora de serviços e regida pelo CDC.

Conforme previsto em seu estatuto como objetivo social, a recorrida confere 

aos seus associados, entre outros benefícios, assistência médica, hospitalar, 

odontológica e jurídica. E, como contraprestação pelos serviços que presta, 

recebe de seus associados contribuições que, conforme afi rmou, são revertidas 

integralmente em benefícios.

Assim, a relação estatutária existente entre a recorrida e seus associados 

não interfere no seu enquadramento como fornecedora de serviços, observados 

os critérios objetivos traçados pelo art. 3º, caput, do CDC. Ainda que os serviços 

sejam prestados conforme prevê o estatuto da recorrida, consigne-se que as 

despesas advindas dessa atividade são cobertas por remuneração feita a título de 

contribuição, o que reforça o caráter de relação de consumo. (grifou-se)

Abaixo, a ementa do acórdão:

Processual civil. Recurso especial. Sociedade civil sem fins lucrativos de 

caráter benefi cente e fi lantrópico. Prestação de serviços médicos, hospitalares, 

odontológicos e jurídicos a seus associados. Relação de consumo caracterizada. 

Possibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor.

- Para o fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o 

reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado 

como fornecedor de serviços atende aos critérios puramente objetivos, sendo 

irrelevantes a sua natureza jurídica, a espécie dos serviços que prestam e até 

mesmo o fato de se tratar de uma sociedade civil, sem fi ns lucrativos, de caráter 

benefi cente e fi lantrópico, bastando que desempenhem determinada atividade 

no mercado de consumo mediante remuneração.

Recurso especial conhecido e provido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

140

(REsp 519.310/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 

24/05/2004)

Nessa mesma linha, seguiram-se diversos julgados das Terceira e Quarta 

Turmas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC). DEMANDA 

POSTULANDO O CUSTEIO DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA CORRETIVA DE ROTURA PARCIAL DO TENDÃO SUPRA-ESPINHAL DO 

OMBRO ESQUERDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA, 

DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de 

saúde administrado por entidade de autogestão. É cediço nesta Corte que “a 

relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura 

médico-hospitalar, sendo desinfl uente a natureza jurídica da entidade que presta 

os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de 

saúde remunerado” (REsp 469.911/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta 

Turma, julgado em 12.02.2008, DJe 10.03.2008). Incidência da Súmula 469/STJ.

2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura fi nanceira 

do material necessário ao procedimento cirúrgico indicado ao usuário. Ainda 

que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas 

limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, 

permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do 

código consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos 

meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico 

ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença 

coberta. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 605.163/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 

30/11/2015)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA 

LIMITATIVA. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULA 302/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde 

administrado por entidade de autogestão. Incidência da Súmula 469/STJ.

2. “A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a 

cobertura médico-hospitalar, sendo desinfl uente a natureza jurídica da entidade 

que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém 

plano de saúde remunerado” (REsp 469.911/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, DJe de 10/3/2008).
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3. “É abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que limita no tempo a 

internação hospitalar do segurado” (Súmula 302/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.162.420/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 

10/12/2015)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO 

COMO AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade, 

admitem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos a 

decisão monocrática.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano 

de saúde administrados por entidade de autogestão que, sem fi ns lucrativos, 

mantém plano de saúde remunerado por seus associados.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento.

(EDcl no AREsp 480.579/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 

PRECEDENTES.

1. O entendimento predominante no âmbito desta Corte é de que a relação 

de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura 

médico-hospitalar, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta 

os serviços, ainda que sem fi ns lucrativos, quando administra plano de saúde 

remunerado a seus associados.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 564.665/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, DJe 13/03/2015)

Acontece que, após recente julgamento realizado por esta mesma Segunda 

Seção, REsp n. 1.536.786/MG, em que fora analisada questão de certo modo 

assemelhada, consistente na incidência das mesmas regras do CDC às relações 

envolvendo entidades de previdência privada fechadas, penso que os aspectos 

lá considerados para o afastamento da legislação consumerista mostraram-se 

de aplicação pertinente ao caso desses autos, tendo em vista a coincidência 

de características entre as entidades, reclamando, a meu ver, a necessidade de 

renovação da discussão da matéria, sempre no intuito do aperfeiçoamento da 

jurisprudência.
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Fui convencido pelas ponderações trazidas pela eminente Ministra Maria 

Isabel Gallotti, a partir do debate travado na Quarta Turma, iniciado pelo 

Ministro Raul Araújo.

A inegável diferença estrutural existente entre os planos de saúde oferecidos 

pelas entidades constituídas sob aquele modelo, de acesso restrito a um grupo 

determinado, daqueles comercializados por operadoras que oferecem seus 

produtos ao mercado geral e objetivam o lucro, ensejam a retomada do tema e 

encorajam submeter a questão ao criterioso exame desta Seção.

Na linha desse raciocínio, o eminente Ministro Massami Uyeda, sensível a 

essa realidade, já no julgamento do REsp n. 1.121.067/PR, em junho de 2011, 

destacou as peculiaridades das entidades de autogestão que as diferenciavam das 

outras operadoras de planos de saúde e que reclamavam tratamento diferenciado 

àquela espécie.

Na oportunidade daquele julgamento, anotou o insigne relator:

Dentre os planos de saúde, existe uma categoria a qual pode ser chamada 

de planos de autogestão ou planos fechados, nos quais não há a presença da 

comercialização de produtos e a instituição não visa lucros. São planos criados por 

instituições diversas, governos municipais ou estaduais e empresas, sendo que 

algumas caixas de assistência existem há décadas e, portanto, anteriores à Lei 

9.656/98.

Os planos de autogestão, em geral, são administrados paritariamente e, no 

seu conselho deliberativo ou de administração, há representantes do órgão ou 

empresa instituidora e dos associados ou usuários. O objetivo desses planos 

fechados é baratear o custo, tendo em vista que não visam o lucro e evitam o 

custo da intermediação.

(...)

A relação jurídica desses planos tem peculiaridades, seja na sua constituição, 

administração, obtenção de receitas e forma de associar-se, completamente 

diferentes dos contratos fi rmados com empresas que exploram essa atividade no 

mercado e visam o lucro.

O tratamento legal a ser dado na relação jurídica entre os associados os planos 

de saúde de autogestão, os chamados planos fechados, não pode ser o mesmo 

dos planos comuns, sob pena de se criar prejuízos e desequilíbrios que, se não 

inviabilizarem a instituição, acabarão elevando o ônus dos demais associados, 

desrespeitando normas e regulamentos que eles próprios criaram para que o plano 

se viabilize. Aqueles que seguem e respeitam as normas do plano arcarão com 

o prejuízo, pois a fonte de receita é a contribuição dos associados acrescida da 

patronal ou da instituidora.
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(REsp 1121067/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/06/2011, DJe 03/02/2012) (grifou-se)

5. No Brasil, nos termos da Lei n. 9.656/1998, a assistência médica e 

hospitalar privada é prestada, principalmente, por meio de seguros e planos 

de assistência à saúde, estes constituídos sob quatro modalidades: medicina de 

grupo; cooperativas médicas; planos próprios de empresas ou autogestões.

A medicina de grupo é constituída por empresas que administram planos 

de saúde para pessoas jurídicas, famílias e indivíduos pelo sistema de pré-

pagamento ou pós-pagamento. Regulamentada pela Portaria n. 3.232, de 1986, 

do Ministério do Trabalho, defi niu-se ser a medicina de grupo pessoa jurídica 

de direito privado, com ou sem fi ns lucrativos, que presta assistência médico-

hospitalar com recursos próprios ou de rede credenciada, mediante o pagamento 

de contraprestação pecuniária.

Por sua vez, nas cooperativas os médicos prestadores do serviço são seus 

sócios e recebem pagamento de acordo com a produção individual, além de 

terem participação nos lucros das unidades.

Já os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, 

regulados pela Lei n. 9.656/1998, são planos próprios das empresas, dos 

sindicatos ou das associações ligadas a trabalhadores, que administram por si 

mesmas os programas de assistência médica, sendo consideradas não comerciais.

Saliente-se, no entanto, que, embora a classifi cação apresentada acima seja 

a comumente utilizada, por sua simplicidade e didática, a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS - propôs uma nova divisão: administradora, 

cooperativa médica, cooperativa odontológica, autogestão, medicina de 

grupo, odontologia de grupo e fi lantropia, além das seguradoras (Brasil. ANS, 

Resolução RDC n. 39, de 27 de outubro de 2000. Dispõe sobre a defi nição, 

segmentação e a classifi cação das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde).

Nessa trilha de entendimento, a Lei n. 9.656/1998 não conceitua, 

propriamente, a autogestão, mas informa em seu art. 1º, § 2º, que as entidades 

constituídas sob essa modalidade estão abrangidas pela legislação, nos seguintes 

termos:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito 

privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento 

da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de 

aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes defi nições:
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(...)

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os 

produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades 

ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de 

autogestão ou de administração. (grifou-se)

Atualmente, a Resolução Normativa n. 137/2006, da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar, é quem dita o conceito dessa forma de constituição de 

empresa de assistência privada à saúde. Estabelece o art. 2º da norma:

Da Defi nição

Art. 2º. Para efeito desta resolução, define-se como operadora de planos 

privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão:

I - a pessoa jurídica de direito privado que, por intermédio de seu departamento 

de recursos humanos ou órgão assemelhado, opera plano privado de assistência à 

saúde exclusivamente aos seguintes benefi ciários:

a) sócios;

b) administradores e ex-administradores;

c) empregados ativos e inativos;

d) ex-empregados;

e) pensionistas; e

f ) grupos familiares dos benefi ciários descritos nas alíneas anteriores, limitado 

ao terceiro grau de parentesco, consangüíneo ou afi m; ou

II - a pessoa jurídica de direito privado sem fi nalidades lucrativas que, vinculada 

ou não à entidade pública ou privada, opera plano privado de assistência à saúde 

exclusivamente aos seguintes benefi ciários:

a) empregados e servidores públicos ativos;

b) empregados e servidores públicos inativos;

c) ex-empregados e ex-servidores públicos;

d) sócios, administradores e ex-administradores, quando for o caso;

e) sócios da entidade privada patrocinadora ou mantenedora da entidade de 

autogestão; (NR dada pela Resolução Normativa ANS n. 272 de 2011)

f ) empregados e ex-empregados, administradores e ex-administradores da 

entidade privada patrocinadora ou mantenedora da entidade de autogestão;

g) empregados, ex-empregados, administradores e ex-administradores da 

própria entidade de autogestão; (Incluído pela RN n. 148, de 2007).
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h) aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à própria entidade 

de autogestão ou a sua entidade patrocinadora ou mantenedora;

i) pensionistas dos benefi ciários descritos nas alíneas anteriores; e

j) grupo familiar dos benefi ciários descritos nas alíneas anteriores, limitado ao 

terceiro grau de parentesco, consangüíneo ou afi m; e

k) as pessoas previstas nas alíneas “e”, “f”, “h”, “i” e “j” vinculadas ao instituidor 

desde que este também seja patrocinador ou mantenedor da entidade de 

autogestão; (Incluído pela Resolução Normativa ANS n. 272 de 2011) (grifou-se)

Com efeito, os planos de autogestão são assim denominados, dada a opção 

feita pela empresa empregadora em assumir a responsabilidade pela gestão e pelo 

fornecimento de serviços de assistência médico hospitalar, seja por meio de rede 

própria, seja por meio de convênios ou quaisquer tipos de associações com as 

empresas que fornecerão, de fato, o serviço.

Ligia Bahia, colaboradora do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva e 

Laboratório de Economia Política da Saúde da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, preleciona que o conceito de gestão do risco pode ser visto de duas 

maneiras: uma mutualista, em que há retenção do risco pela empresa empregadora 

e uma segunda, que implica a contratação de empresas especializadas para 

a gestão desse risco, forma securitária. (BAHIA, L. O mercado de planos e 

seguros de saúde no Brasil: tendências pós regulamentação. In: Brasil: radiografi a da 

saúde (Negri, B. & Di Giovanni, G., org.). 2001. p. 325-361, Campinas: IE/

UNICAMP) (grifou-se).

Explica a professora que na gestão mutualista, no que diz respeito à 

natureza jurídico-institucional, existiriam três tipologias possíveis: a) a criação 

de entidades jurídicas paralelas – caixas de assistência, fundações, associações, 

sindicatos e entidades de previdência fechada; b) gestão da assistência médica 

hospitalar por meio do departamento de benefícios da própria empresa 

empregadora; c) e aquela em que a gestão é transferida a uma administradora, 

pagando-se o custo operacional.

Ainda nos termos do que ensina Bahia, o conceito de autogestão leva 

em consideração elementos como o fi nanciamento, a organização jurídico-

institucional e o risco pela variação dos custos da assistência médico-hospitalar. 

As autogestões “deverão possuir gestão própria através de órgãos internos 

das empresas, entidades sindicais, ou através de entidade jurídica de direito 

privado, sem fi nalidade lucrativa, estabelecida precipuamente para este fi m ou 

ainda através de fundações, sindicatos, caixas ou fundos de previdência fechada” 
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(Brasil. ANS. Resolução CONSU n. 5, publicada no D.O.U. n. 211 de 4 de 

novembro de 1998. Dispõe sobre a caracterização de Autogestão mediante a Lei 

n. 9.656/98 e dentro do segmento supletivo de assistência à saúde no Brasil).

No que diz respeito à forma de constituição das autogestões de plano de 

assistência médico-hospitalar, aquela pode se dar pela empresa empregadora e 

pelos funcionários, somente pela empregadora, ou apenas por representantes dos 

funcionários. Nas caixas e fundações, é costume haver instância delegada com 

representantes de ambos.

Quanto à organização jurídico institucional, como dito acima, as 

empresas de autogestão podem ser divididas em duas formas: a) constituírem 

uma entidade jurídica separada da empresa, organizadas em caixas, fundos 

previdenciários, associações, fundações ou outros; ou b) não constituírem pessoa 

jurídica separada da empresa empregadora; nesse caso estão diretamente ligadas 

ao departamento de benefício das empresas. São os dois tipos mutualistas 

descritos anteriormente.

De acordo com o CIEFAS - Comitê de Integração de Entidades Fechadas 

de Assistência à Saúde, a maioria das autogestões é formada por entidades 

jurídicas paralelas – 62%, sendo que, destas, 21% são fundações, 21% são 

associações, 13% são caixas assistenciais, 5% são caixas previdenciárias, 2% são 

sindicatos. Os departamentos de benefícios das empresas constituem 24% das 

autogestões, enquanto 14% seriam outros tipos de autogestões.

Seguindo o estudo dessa forma particular de operar planos de saúde, 

importante mencionar característica indispensável dessas pessoas jurídicas, qual 

seja a inexistência de fi m lucrativo. Com efeito, para a empresa empregadora, a 

assistência médica suplementar não é o objetivo fi m, seu escopo não é auferir 

lucro nesta operação. Justamente por isso, as autogestões foram pioneiras no 

desenvolvimento de mecanismos de administração efi cientes, com foco na 

contenção dos custos da assistência de seus benefi ciários.

Em razão da inexistência do fi m lucrativo e da necessidade de tornar 

eficiente a utilização do fundo arrecadado, o mecanismo de regulação 

implementado com maior frequência nas autogestões é a coparticipação para o 

pequeno risco e a autorização administrativa, tanto para procedimentos de alto 

custo, como para internações eletivas.

No que diz respeito ao financiamento das autogestões, este pode ser 

feito exclusivamente pelo empregador – plano não contributário –, ou pelo 

empregador e pelo empregado – parcialmente contributário. Há ainda os 
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planos que são financiados exclusivamente pelos beneficiários. De acordo 

com o CIEFAS, a maioria dos planos de autogestão, 80,7%, é custeada pelo 

benefi ciário e pela empresa empregadora; 14,5% são custeados integralmente 

pelo benefi ciário; e somente 4,8% são custeados exclusivamente pela empresa 

empregadora. A mesma pesquisa aponta que 34,5% das contribuições dos 

benefi ciários são feitas na forma de pós-pagamento, 18,2% por pré-pagamento e 

47,3% usam ambas as formas (CIEFAS, 2000b, Op. cit.).

No tocante ao plano de benefícios patrocinado por entidade de autogestão, 

há administração paritária entre representantes dos participantes e assistidos 

- eleitos por seus pares -, e dos patrocinadores nos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal.

Quanto ao Banco do Brasil, responsável pela CASSI, ora recorrida, sabe-

se que o empregador fi nancia algo em torno de dois terços do plano de seus 

funcionários. A contribuição é feita com base no valor da folha de pagamento, 

pela qual o funcionário paga 1,5% de seu salário para o plano e o Banco paga 

3% da folha. O órgão máximo desta entidade é o Corpo Fiscal, constituído por 

associados. Perceba-se:

Art. 27. O Corpo Social é o órgão máximo de deliberação e dele participam 

os associados, assim defi nidos neste Estatuto, na defesa de seus interesses e do 

melhor desenvolvimento das atividades da CASSI, competindo-lhe, além de 

outras atribuições aqui previstas:

I. eleger seus representantes entre os associados, de forma paritária, os 

membros para compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal, seus respectivos 

suplentes, e Diretoria Executiva, na forma do Art. 76;

II. destituir membros eleitos da Diretoria Executiva e dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, observado o disposto no Art. 73;

III. deliberar sobre aprovação de alteração estatutária;

IV. deliberar sobre elevação das contribuições, observado o disposto no Art. 86;

V. deliberar sobre a aprovação do Relatório anual e as contas da Diretoria 

Executiva, depois de aprovados pelo Conselho Deliberativo e acompanhados de 

parecer do Conselho Fiscal. (grifou-se)

O coorporativismo típico dessa modalidade de constituição organizacional, 

especifi camente no caso da CASSI, ora recorrida, é deveras acentuado, tendo 

em vista as razões de sua criação, conforme salientado pelo ex-presidente da 

Caixa de Assistência, Joilson R. Ferreira, segundo o qual esta teria sido fundada 

por um grupo de funcionários com o objetivo de ressarcir despesas de saúde, 
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isto porque o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), 

responsável pela assistência à saúde desta categoria, mostrava-se inefi ciente 

em seu mister. Salientou que o processo de interiorização do Banco do Brasil, 

nos idos da década de 40, época da criação da CASSI, não era acompanhado 

da correspondente cobertura assistencial do IAPB, requerendo da instituição 

intervenção efetiva em prol de seus funcionários.

Voltando à legislação de regência, Lei n. 9.656/1998, é possível afi rmar 

que, apesar de serem reguladas pela mesma norma das operadoras comerciais, 

há, em relação a essas pessoas jurídicas, diferenças de tratamento, e uma das mais 

signifi cativas diz respeito à inexigibilidade, para as autogestões, do oferecimento 

de plano-referência, indispensável para a constituição das empresas que não 

operam nesta modalidade.

De fato, considerando-se a função social do contrato de plano de assistência 

à saúde e para garantir o seu cumprimento, o legislador, responsável pela Lei n. 

9.656, valeu-se da determinação de uma série de procedimentos mínimos que 

deveriam ser oferecidos pelas operadoras dispostas a participar desse mercado. 

A esse conjunto de procedimentos necessários e inegociáveis pela vontade 

das partes a lei denominou plano-referência. Essa a conclusão que se extrai da 

literalidade do art. 10 e seu § 2º. Confi ra-se:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 

tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, 

centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 

das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

§ 2º A s pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e 

o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro 

de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e 

futuros consumidores.

Com efeito, o plano-referência é verdadeiro plano básico, produto sem cuja 

oferta à contratação nenhuma operadora ou administradora poderá, sequer, 

obter o registro para funcionar. Seu oferecimento é obrigatório, exceto na 

autogestão.

De certo, o objetivo perseguido pela lei, quando da criação do plano-

referência, foi tornar óbvias as obrigações das operadoras e, na mesma linha, as 
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cláusulas de exclusão de cobertura, para que o contrato fi rmado não se mostrasse 

iníquo para o consumidor, principalmente no momento em que necessitasse da 

assistência do plano.

No entanto, o § 3º do art. 10 assim dispõe:

§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as 

pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade 

de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos 

odontológicos. (grifou-se)

A exclusão das autogestões da obrigatoriedade do oferecimento do plano 

referência se justifica na própria razão de ser do modelo. É que, pensado 

para garantir o mínimo ao usuário, o plano-referência também representa 

forma de incremento na competição entre as operadoras, uma vez que, por serem 

praticamente idênticos os serviços disponibilizados, diferente apenas o preço, 

a escolha do consumidor é facilitada, sendo realizada por meio de simples 

comparação.

Na linha desse raciocínio, como as empresas de autogestão não podem 

oferecer seus planos no mercado de consumo, sob pena de total descaraterização 

da modalidade, não faz sentido, para essas empresas, a exigência desse mínimo.

A doutrina que comenta o Código de Defesa do Consumidor vê, nessa 

particularidade, razão bastante para que o diploma consumerista não seja 

aplicado às relações constituídas com as operadoras de autogestão.

Sustentam os doutrinadores, entre eles Luiz Antonio Rizzato Nunes, 

que o CDC exige os seguintes elementos para a caracterização do serviço “de 

consumo”, quais sejam seu fornecimento no mercado de consumo, sua comercialização 

e a exigência de remuneração. Declara o autor:

O Código regula situações onde bens e serviços são oferecidos ao mercado de 

consumo para que qualquer pessoa os adquira, como destinatária fi nal. Há, por 

isso, uma clara preocupação com bens típicos de consumo, fabricados em série, 

levados ao mercado, numa rede de distribuição, com ofertas sendo feitas através 

de dezenas de veículos de informação, para que alguém em certo momento os 

adquira”.

(Curso prático de direito do consumidor. São Paulo: RT, 1992, p. 23) (grifou-se)

Na trilha desse entendimento, cita-se a lição de um dos autores do 

anteprojeto do CDC, José Geraldo Brito Filomeno, segundo o qual “a condição 
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de fornecedor (de produtos ou serviços) está intimamente ligada à atividade 

de cada um e desde que coloquem aqueles produtos e serviços efetivamente no 

mercado”. (Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 

anteprojeto. Ada Pellegrini Grinover [et al.] Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 30) 

(grifou-se).

Noutro ponto, ainda para afastar a incidência do CDC das relações com 

as autogestoras, Rodrigo Tostes de Alencar assinala que, mesmo havendo 

retribuição dos serviços prestados por meio de remuneração, isso não parece 

sufi ciente para mudar o entendimento até aqui afi rmado.

É que “se a exigência de remuneração bastasse, por si só, para caracterizar a 

relação de consumo, as relações condominiais (em cujo âmbito diversos serviços 

são prestados como contrapartida ao pagamento das quotas condominiais) 

também estariam sujeitas ao CDC, o que com o devido respeito, seria um 

absurdo”. (MASCARENHAS, Rodrigo Tostes de Alencar. A regulação da 

autogestão em saúde suplementar. Revista de Direito Público da Economia - 

RDPE. Belo Horizonte, ano 10, n. 38, p. 195-213, abr/jun. 2012)

Assim, após extensa caracterização das entidades de autogestão, a meu 

juízo, há diferenças sensíveis e marcantes entre as diversas modalidades. 

Embora ambas celebrem contratos, cujo objeto é a assistência privada à saúde, 

apenas as comerciais operam em regime de mercado, podem auferir lucro das 

contribuições vertidas pelos participantes (proveito econômico), não havendo 

também nenhuma imposição legal de participação de participantes e assistidos 

na gestão dos planos de benefícios ou da própria entidade.

Anote-se, ademais, que, assim como ocorre nos casos de entidades de 

previdência privada fechada, os valores alocados ao fundo comum, obtido nas 

entidades de autogestão, pertencem aos participantes e benefi ciários do plano, 

existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do 

fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes.

Nesse sentido, confi ram-se as disposições do art. 18 do Estatuto Social da 

CASSI, ora recorrida:

Art. 18. As receitas líquidas geradas pela prestação de serviços da CASSI - 

mediante contrato ou convênio - para o Banco do Brasil e outras empresas e 

entidades, inclusive como estipulante de apólices de seguro, são utilizadas para 

reduzir as despesas administrativas.

Parágrafo único: Caso os recursos previstos no caput deste artigo sejam 

superiores ao montante de despesas administrativas, a diferença será incorporada 

à Reserva do Plano de Associados.
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6. Penso, portanto, diante de tudo que foi assinalado, que as regras do 

Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela 

legislação especial, não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de 

saúde constituídas sob a modalidade de autogestão.

Utilizando-me das palavras do eminente Ministro Massami Uyeda, 

retiradas do precedente citado alhures, o “tratamento legal a ser dado na relação 

jurídica entre os associados os planos de saúde de autogestão, os chamados 

planos fechados, não pode ser o mesmo dos planos comuns, sob pena de se 

criar prejuízos e desequilíbrios que, se não inviabilizarem a instituição, acabarão 

elevando o ônus dos demais associados, desrespeitando normas e regulamentos 

que eles próprios criaram para que o plano se viabilize. Aqueles que seguem e 

respeitam as normas do plano arcarão com o prejuízo, pois a fonte de receita é 

a contribuição dos associados acrescida da patronal ou da instituidora”. (REsp 

1.121.067/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 21/06/2011, DJe 03/02/2012)

Em face dessas considerações e tendo em vista o fato de que no recurso 

especial, o recorrente pugna pela responsabilização da ora recorrida, com base 

no art. 14 do CDC - estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor 

pela má prestação do serviço ao consumidor -, o recurso não tem condições de 

prosperar.

7. Ante o exposto, ainda que por fundamentos diversos, mantenho o 

acórdão recorrido e nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial 

interposto por Natan Costa Lima e outros, com base nas alíneas “a” e “c” do 

inciso III do artigo 105 da Constituição, em face de acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (e-STJ, fl . 112):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MORTE DE ASSOCIADO NAS 

DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO. PAPELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE PLANO 

DE SAÚDE. REAJUSTE’ * EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 

ABUSIVIDADE. LEI w N.O 9.656198. ESTATUTO DO IDOSO. CONTRATO DE TRATO 

SUCESSIVO.
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Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fl s. 136-137).

Sustentam os recorrentes, em suma, que o acórdão recorrido, ao afastar a 

legitimidade da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - 

CASSI, para fi gurar no polo passivo de ação de indenização por danos morais 

e materiais decorrentes do assassinato de Natan da Costa Lima Júnior, fi lho e 

genitor dos ora recorrentes, ocorrido nas dependências da Casa de Saúde Santa 

Maria, primeira ré, instituição credenciada pela referida operadora do plano de 

saúde ao qual a vítima era fi liada e onde se encontrava internada para tratamento 

psiquiátrico, violou o disposto no art. 14, da Lei 8.078/90, que, segundo alega, 

estabelece a responsabilidade objetiva e solidária das operadoras de plano de 

saúde (fornecedor) pelas danos causados aos usuários (consumidor), decorrentes 

de falhas nos serviços prestados por profi ssionais ou entidades médicas a elas 

conveniadas.

Acrescentam que o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em 

divergência com a orientação consolidada neste Tribunal, no sentido de que as 

operadoras de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados 

aos usuários que tenham por origem erro médico praticado por profi ssionais ou 

estabelecimentos de saúde por elas credenciados.

Registro, inicialmente, que, na sessão de 1º de março de 2016, quando 

iniciado o julgamento deste processo na 4ª Turma, a questão central da 

divergência estabelecida entre os Ministros Luis Felipe Salomão e Raul 

Araújo consistiu no critério adotado pela 4ª Turma no REsp 866.371/RS, para 

estabelecer a responsabilidade solidária das empresas que atuam no ramo de 

assistência privada à saúde pelos danos decorrentes de defeitos nos serviços 

prestados por profi ssionais ou estabelecimentos médicos.

No referido precedente, ficou definido, que, nos casos em que o 

atendimento ao benefi ciário restringe-se aos serviços prestados de forma direta 

ou por entidades e profi ssionais cadastrados mediante convênio, trata-se de 

contrato de plano de saúde, confi gurando-se a responsabilidade solidária da 

operadora. Na hipótese de ser permitida ao usuário a livre escolha do médico ou 

hospital mediante o reembolso das despesas efetivadas, o contrato é de seguro-

saúde, fi cando afastada a responsabilidade da seguradora.

Diante disso, penso ser relevante, em primeiro lugar, esclarecer as 

características dos planos de saúde e seguros-saúde, à luz da legislação de 

regência e as correspondentes normas regulamentares relativas ao tema.
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Anoto que as pessoas jurídicas que atuavam no segmento de assistência 

privada à saúde tradicionalmente denominavam os contratos genericamente 

de “planos de saúde” que, diante da ausência e regulamentação específica, 

sujeitavam-se às regras gerais estabelecidas no Código Civil.

A previsão legal específi ca sobre o tema tem início com o Decreto-Lei 

73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, nesses termos:

Art. 129. Fica instituído o Seguro-Saúde para dar cobertura aos riscos de 

assistência médica e hospitalar.

Art. 130. A garantia do Seguro-Saúde consistirá no pagamento em dinheiro, 

efetuado pela Sociedade Seguradora, à pessoa física ou jurídica prestante da 

assistência médico-hospitalar ao segurado.

§ 1º A cobertura do Seguro-Saúde fi cará sujeita ao regime de franquia, de 

acordo com os critérios fi xados pelo CNSP.

§ 2º A livre escolha do médico e do hospital é condição obrigatória nos 

contratos referidos no artigo anterior.

O Decreto-Lei 73/66 instituiu, portanto, espécie de contrato mediante o 

qual o segurado transferia o risco da assistência médico-hospitalar à seguradora, 

por meio de pagamento de prêmio. Esta, por sua vez, obrigava-se a indenizar o 

prestador do serviço pelo valor despendido pelo segurado no tratamento, até o 

limite estabelecido na apólice. A esse contratos, sujeitos ao controle, fi scalização 

e regulamentação do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, a norma 

legal denominou “seguro-saúde” (arts. 129 a 135).

Fato é que os seguros-saúde surgiram no Brasil como uma opção de 

acessibilidade ao sistema privado de saúde. Inquestionável a origem securitária 

dos referidos contratos.

Eram fundos financeiros constituídos com caráter mutualista e 

contributivo, baseado em premissas atuariais, com riscos pré-determinados, com 

pagamento de prêmios, vinculação às hipóteses de cobertura, marcados pelo 

caráter aleatório e com a indenização/reembolso nos casos de ocorrência dos 

eventos previstos contratualmente.

Por outro lado, com o desenvolvimento da atividade e com o crescimento 

do mercado de prestação de serviços médico-hospitalares privados, em função da 

insufi ciência da prestação dos serviços pelo sistema público, a saúde suplementar 

passou a ganhar gradativa força e a ocupar uma considerável parcela das relações 

jurídicas cotidianas na sociedade.
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Como conseqüência, os serviços se ampliaram e se diversifi caram.

Diante da relevância do tema, o Estado passou a intervir nos contratos 

da espécie, regulando as relações de modo mais específi co, a exemplo do que 

ocorreu com os seguros sociais (planos de previdência complementar).

A partir da Lei 9.656/98, em sua redação original, estabeleceu-se uma 

distinção conceitual entre os planos de saúde e os seguros-saúde, tendo sido 

atribuído o controle e fi scalização dessa atividades, em ambos os casos, ao 

CNSP nos termos dos arts. 1º, § 1º, incisos I e II; 2º e 3º, caput, assim redigidos:

Art. 1º. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito 

privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem 

prejuízo do cumprimento da legislação específi ca que rege a sua atividade.

§ 1º P ara os fi ns do disposto no caput deste artigo, consideram-se:

I - op eradoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa 

jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, 

que ofereça tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento 

em serviços próprios ou de terceiros;

II - o peradoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas 

constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específi ca para a 

atividade de comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de 

assistência à saúde, mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo 

serviço e reembolso de despesas, exclusivamente.

(...)

Art. 2º Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas 

jurídicas de que trata esta Lei poderão:

I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar 

ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o 

benefi ciário das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano;

II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o segurado ou, ainda, 

pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos 

pelo segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.

Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem que 

isso implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as 

sociedades seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de 

assistência à saúde.

Art. 3º Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e 

observadas, no que couber, as disposições expressas nas Leis n. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, e 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete ao Conselho 

Nacional de Seguros Privados - CNSP, ouvido, obrigatoriamente, o órgão instituído 
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nos termos do art. 6º desta Lei, ressalvado o disposto no inciso VIII, regulamentar 

os planos privados de assistência à saúde, e em particular dispor sobre: (...)

Verifi co, assim, que, a despeito de a redação original da Lei 9.656/98 ter 

disposto que o plano de saúde e seguro-saúde constituíam-se igualmente em 

sistemas de assistência médico-hospitalar, estabeleceu diferenças essenciais 

no tocante à relação das operadoras e seguradoras com os profi ssionais ou as 

instituições de saúde encarregadas de prestar o serviço médico-hospitalar.

Com efeito, no contrato de plano de saúde, a operadora fornecia os 

serviços médicos demandados pelos usuários em sua rede própria ou mediante 

pagamento direto aos profissionais e instituições de saúde previamente 

credenciadas, restringindo-se a possibilidade de reembolso às excepcionais 

hipóteses expressamente previstas no contrato.

No seguro-saúde, vigia o princípio da livre escolha pelo usuário do médico, 

hospital, laboratório, entre outros, com posterior reembolso pela seguradora das 

despesas efetivadas, nos limites dos valores estabelecidos na apólice. A despeito 

de o parágrafo único, do art. 2º, permitir que a seguradora apresentasse ao 

usuário lista de prestadores de serviço, tratava-se de mera sugestão, dado que o 

dispositivo legal estabeleceu expressamente que essa faculdade não interferia na 

livre escolha do usuário, devendo, em qualquer hipótese, ser observado o critério 

exclusivo do reembolso. Era vedado, pois, às seguradoras a prestação do serviço 

de assistência à saúde diretamente ou a existência de relação, por convênio 

ou credenciamento, com os profissionais ou estabelecimentos hospitalares 

encarregados da prestação do serviço.

A Lei 9.961/2000, por sua vez, ao criar a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS como órgão “regulação, normatização, controle e fi scalização 

das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde” (art. 1º, caput), 

evidenciou a intenção do legislador de aproximar as modalidades de plano e 

seguro de saúde, submetendo ambos ao controle da Autarquia e afastando, com 

clareza, a prestação de serviços privados de assistência médico-hospitalar das 

caraterísticas típicas do sistema e contratos de seguro.

A Medida Provisória 1.944-22/2001, ainda em vigor nos termos da 

EC 32/2001, alterou por completo a redação do art. 1º da Lei 9.656/98, 

introduzindo também nos antigos arts. 2º e 3º, modifi cações que, em conjunto 

com o disposto nos arts. 1º e 2º da Lei 10.185/2001, eliminaram todas as 

distinções então existentes entre planos e seguros de saúde, transformando-os 

ambos em modalidades de operadora de plano privado de assistência à saúde.
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Com efeito, os dispositivos mencionados, no que interessa, têm o seguinte 

teor:

Lei 9.656/98 (redação da Medida Provisória 2.177-44/2001):

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito 

privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento 

da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de 

aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes defi nições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços 

ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo 

indeterminado, com a fi nalidade de garantir, sem limite fi nanceiro, a assistência à 

saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profi ssionais ou serviços de 

saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada 

ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser 

paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante 

reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída 

sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de 

autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste 

artigo;

III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou 

de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam 

o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos.

§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que 

apresente, além da garantia de cobertura fi nanceira de riscos de assistência médica, 

hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade 

exclusivamente fi nanceira, tais como:

(...)

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os 

produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades 

ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de 

autogestão ou de administração.

Lei 10.185/2001

Art. 1º As sociedades seguradoras poderão operar o seguro enquadrado no art. 1º, 

inciso I e § 1º, da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, desde que estejam constituídas 

como seguradoras especializadas nesse seguro, devendo seu estatuto social vedar a 

atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades.

(...)
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Art. 2º Para efeito da Lei n. 9.656, de 1998, e da Lei n. 9.961, de 2000, enquadra-se 

o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora 

especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde.

Na exposição de motivos da referida medida provisória registrou-se o fato 

de que foram “processadas diversas alterações no texto legal com o objetivo 

de adequá-lo à nova estrutura de atuação governamental delineada” e que se 

ampliou a cobertura assistencial, impedindo limitação e prazos, valores máximos 

ou quantidade para consultas e internações hospitalares, vedando interrupção da 

internação, bem como instituindo um efetivo acompanhamento do Ministério 

da Saúde na atividade, inclusive com poderes de ingerência sobre os planos.

Assim, vê-se que a inicial natureza securitária foi se transmudando com o 

decorrer do tempo e com as circunstâncias em que se desenvolveu a atividade. 

Deixou o contrato de assistência à saúde de ser contrato de seguro típico, 

como o fora sob a égide do Decreto-Lei 73/66, para passar a ter características 

incompatíveis com o contrato de seguro, como, por exemplo, a ausência de valor 

da apólice e a vedação de valor/tempo limite de cobertura.

Dessa forma, não mais existe distinção entre o conceitos de plano de saúde 

e seguro-saúde, sendo certo que qualquer pessoa jurídica civil ou comercial 

que preste serviço privado de assistência à saúde constitui-se em operadora 

do plano e, nessa condição, pode cumprir a tarefa por meio de rede própria de 

profi ssionais e instituições hospitalares, mediante credenciamento ou ainda pela 

livre escolha do contratante (reembolso), independentemente de se tratar de 

seguradora especializada, administradora, entidade de autogestão, fi lantrópica 

ou cooperativa.

A circunstância de ter sido permitido às sociedades seguradoras operar 

planos de assistência à saúde em nada altera essa conclusão, porque delas foi 

exigido que fossem constituídas como seguradoras especializadas em saúde, 

vedada, todavia, a atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades, revelando 

a nítida intenção do legislador de vincular essas empresas exclusivamente ao 

sistema de assistência à saúde, sem ligação alguma com o segmento de seguro.

Acrescento que a elasticidade do conceito de “Plano Privado de Assistência 

à Saúde”, estabelecida pela Lei 9.656/98, permite até mesmo que as modalidades 

de operadoras acima mencionadas estabeleçam, em um mesmo contrato, que os 

serviços de assistência médico-hospitalar podem ser prestados nas várias formas 

previstas em lei, rede própria ou credenciada, pagamento direto ou reembolso, 

de acordo com o tipo de atendimento demandado pelo usuário.
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Nesse sentido, posiciona-se Nelson de Medeiros Teixeira:

Não há mais, portanto, distinção entre Plano de Saúde que atua através de 

uma rede credenciada e Seguro Saúde, que atua através de reembolso ou até 

mesmo uma mistura híbrida dos dois. Tudo, pois, se resume em Operadoras de 

Plano de Saúde, muito embora a lei ainda conserve as nomenclaturas planos de 

saúde e seguro saúde em muitos pontos.

(disponível em www.medeirosadvogados.adv.br/artigos)

Diante disso, o critério adotado pela 4ª Turma no REsp 866.371/RS 

para a imputação da responsabilidade objetiva e solidária da operadora do 

plano de saúde, nas ações que têm por objeto indenização por erro médico 

atribuído aos profissionais ou estabelecimentos de saúde encarregados de 

promover o tratamento, deve se restringir, no meu entender, a verifi car se a 

obrigação foi satisfeita por livre escolha do usuário, com posterior reembolso 

dos gastos despendidos, ou mediante rede própria ou credenciada da operadora, 

independentemente da modalidade de operadora que prestou o serviço.

II

No caso em exame, a CASSI é uma operadora patrocinada pelo Banco do 

Brasil S/A com a fi nalidade de prestar assistência à saúde dos funcionários da 

empresa, ativos e aposentados, e dos empregados do quadro próprio da Caixa 

de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, bem assim aos 

respectivos dependentes, e constituída na modalidade de autogestão, conforme 

descrito no estatuto da entidade disponível em sua página eletrônica (www.

cassi.com.br), nos termos dos arts. 1º, 4º e 6º, incs. I a IV, in verbis:

Art. 1º. A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, 

pessoa jurídica de direito privado, constituída em Assembléia Geral de 27 de 

janeiro de 1944, com sede e foro na cidade de Brasília (DF), é uma associação, sem 

fi ns lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão.

Art. 4º. Ao Banco do Brasil S.A. é assegurada à condição de patrocinador do 

Plano de Associados da CASSI, incumbindo-lhe:

I. contribuir mensalmente, em moeda corrente nacional, com a importância 

que lhe cabe no custeio do Plano de Associados, na forma defi nida neste Estatuto;

II. liberar, sem qualquer prejuízo funcional, os integrantes dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal da CASSI para participarem dos trabalhos dos respectivos 

colegiados, assegurando lhes e também aos membros da Diretoria Executiva – 

estabilidade no emprego até um ano após o término do mandato, ressalvados os 

casos de dispensa por justa causa.
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Art. 6º. São associados da CASSI, nos termos e condições previstas neste 

Estatuto e no Regulamento do Plano de Associados:

I. os funcionários do Banco do Brasil S.A. de qualquer categoria, inscritos no 

Plano de Associados;

II. os aposentados que recebem benefícios da PREVI e/ou do Banco do Brasil 

S.A. e/ou da Previdência Ofi cial, inscritos no Plano de Associados;

III. os membros do Conselho Diretor do Banco do Brasil S.A. não pertencentes 

a seu quadro funcional, na qualidade de associados temporários, enquanto no 

desempenho de suas funções e mediante inscrição no Plano de Associados;

IV. os funcionários do quadro próprio da PREVI, ativos e/ou aposentados, com 

posse na PREVI até julho 1978.

Observo que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS, por meio da Instrução Normativa 137, de 14.11.2006, 

editada com base na atribuição que lhe foi conferida pelos arts. 1º, § 1º, da Lei 

9.656/98 e 4º, incs. II e XV, da Lei 9.961/2000, afastou a possibilidade de livre 

escolha, com posterior reembolso, para as operações das entidades de autogestão, 

nos termos de seu art. 21, confi ra-se:

Art. 21 A entidade de autogestão deverá operar por meio de rede própria, 

credenciada, contratada ou referenciada, cuja administração será realizada de 

forma direta.

§ 1º É facultada a contratação ou celebração de convênio quanto à rede 

de prestação de serviços de entidade congênere ou de outra operadora de 

modalidade diversa, fora do município sede da operadora;

§ 2º As entidades de autogestão poderão oferecer cobertura em localidade 

diversa da área de atuação do produto aos beneficiários que estejam 

provisoriamente e por motivo de trabalho residindo naquela localidade, na forma 

de serviço adicional devidamente registrado ou contratado, até o limite de 10% 

(dez por cento) do total de benefi ciários de carteira.

Acrescento que a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de 

instrumento no qual interposto o presente recurso especial, a despeito da 

afi rmação de que o usuário e seus familiares puderam escolher “livremente” 

o hospital que melhor atendesse aos seus interesses, deixa claro que a 

opção restringiu-se à escolha de um entre os estabelecimentos previamente 

credenciados pela CASSI, confi ra-se (e-STJ fl . 89):

Como é cediço, a agravante, ao credenciar médicos, bem como hospitais e 

clínicas em seus quadros, possibilita que os usuários do plano de saúde possam 

escolher, livremente, os profi ssionais de saúde que lhe prestarão serviços.
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Trata-se, pois, de hipótese inteiramente diversa da “livre escolha” 

estabelecida na legislação de regência, que pressupõe a ausência de participação 

da operadora na opção do usuário, limitando-se a efetuar o posterior reembolso 

das quantias despendidas. O serviço de assistência à saúde tido por defeituoso 

foi, portanto, prestado pela Casa de Saúde Santa Maria Ltda, na condição de 

estabelecimento de saúde credenciado pela CASSI.

III

É certo que aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de planos 

de saúde aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, por disposição expressa do art. 35-G, da Lei 9.656/98, matéria 

consolidada no âmbito deste Tribunal pela Súmula 469, que tem o seguinte 

enunciado:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Ao abordar o tema, o Relator mencionou a consolidada jurisprudência do 

Tribunal no sentido de que, para a aplicação do CDC, é irrelevante o fato de o 

plano de saúde ser operado na modalidade de autogestão e sem fi ns lucrativos 

(caso dos autos), porque a relação de consumo caracteriza-se em razão da 

prestação de serviço privado de serviço de saúde - objeto contratado - e não pela 

natureza jurídica da empresa que desempenha essa atividade no mercado.

Ressalto, todavia, que nem os precedentes da mencionada Súmula, nem 

os julgados mencionados no voto do Relator, tampouco o REsp 866.371/

RS referido no início deste voto, examinaram as peculiaridades das empresas 

que operam plano de saúde na modalidade de autogestão ou fechado, caso 

da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, ora recorrida, 

especialmente a circunstância de não desempenharem atividade no mercado 

de consumo, mediante remuneração, com fi nalidade de obtenção de lucro, e 

estarem proibidas de atuar perante o público em geral, características que reputo 

essenciais para que se possa verifi car se o plano de saúde se enquadra na cadeia 

de fornecedores e no sistema do Código de Defesa do Consumidor.

 Com efeito, observo que, em sete dos precedentes da Súmula 469, listados 

na página eletrônica do Tribunal, não fi gurou na lide operadora classifi cada 

como de autogestão (ou fechada), mas, sim, cooperativas de trabalho médico 

(Unimed - em três deles); e, em outros quatro, seguradoras especializadas em 

seguro-saúde (Golden Cross e Sul América). Em todos, foram declaradas 

abusivas cláusulas contratuais que ofereciam cobertura para a enfermidade, mas 



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 10, (47): 125-171, agosto 2018 161

afastavam o tipo de tratamento indicado pelo, médico; limitavam do tempo de 

internação; estabeleciam novo prazo de carência em razão de inadimplência; e 

reajustavam valor da mensalidade por aumento de sinistralidade.

Em outro precedente da súmula - REsp 466.667/SP - o recorrido foi 

o Centro Transmontano de São Paulo, cuja denominação de associação foi 

considerada irrelevante porque não foi essa a questão que ensejou a interpretação 

do acórdão recorrido, no sentido de que a exigência de carência, com o 

consequente adiamento do tratamento de urgência de moléstia grave, tornaria 

sem efi cácia a fi nalidade de assistência à saúde do contrato, como se observa 

da seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Relator, 

Ministro Aldir Passarinho:

Quanto ao primeiro ponto, sustentam os recorrentes que a natureza jurídica 

da ré é, em verdade, comercial e não assistencial-fi lantrópica, daí porque lhe são 

aplicáveis as disposições consumeristas.

Ocorre, porém, que quanto a tal ponto, o acórdão objurgado, complementado 

pelo dos aclaratórios, não consigna que sua interpretação decorreu da natureza 

jurídica da ré. Não adota qualquer fundamento nesse sentido, de sorte que o 

debate a respeito é irrelevante. (julgado em 27.11.2007)

Acrescento que, no julgamento posterior do REsp 469.911/SP, concluído 

12.2.2008, no qual também fi gurou como recorrido o Centro Transmontano 

de São Paulo, a 4ª Turma ratifi cou que a relação de consumo independe da 

natureza jurídica da empresa, mas da prestação do serviço privado de assistência 

à saúde, baseando-se, todavia, em precedente da 3ª Turma - REsp 519.310/

SP - que também não examinou as peculiaridades das entidades autogestão, 

limitando-se a se reportar como fundamento ao REsp n. 519.310/SP.

Ocorre, porém, que no referido REsp 519.310/SP, a 3ª Turma, ao 

interpretar o § 2º do art. 3º do CDC, tendo em conta que o recorrente - Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) - encontrava-se constituído sob 

a forma de sociedade civil sem fi ns lucrativos, considerou existente a relação 

de consumo entre a referida associação e seus fi liados em razão do caráter 

aberto das atividades dessa entidade, cujos serviços são prestados mediante 

contraprestação pecuniária e destinados ao público em geral.

Penso, pois, que esses precedentes não trataram das especifi cidades das 

pessoas jurídicas que operam planos de saúde na modalidade de autogestão 

ou fechados (caso dos autos), destinados a oferecer assistência a integrantes de 

empresa ou órgão público e seus dependentes, sem a fi nalidade de obtenção 
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de lucro, o que reduz os custos para os usuários, que, ademais, participam da 

administração da carteira.

Anoto, a propósito, que há ainda um último precedente da Súmula 469/

STJ, o REsp 1.0146.355/RJ, no qual, em que pese fi gurar como recorrida a 

Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, operadora 

que, possivelmente, administra planos de saúde na modalidade de autogestão, 

o certo é que essa questão também não foi discutida, limitando-se a 3ª Turma, 

com base no CDC, a afastar a possibilidade de o contrato estabelecer e autorizar 

a cobertura do procedimento cirúrgico ao qual foi submetido o usuário e, 

posteriormente, negar a implantação de prótese considerada indispensável pelo 

médico necessário ao pleno restabelecimento do paciente.

Em relação aos julgados mencionados no voto do Relator (AgRg no 

AREsp 605.163/PB, 4ª Turma; Rel. Ministro Marco Buzzi; AgRg no REsp 

11.62.420/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo; EDcl no AREsp 480.579/

PB, 3ª Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 23.10.2015 e AgRg 

no AREsp 564.665/PB, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

DJ 13.3.2015), nos quais também fi guram como partes caixas de assistência 

(Funasa-Saúde e Sabesprev), verifi co que, do mesmo modo, não examinaram 

as peculiaridades da regência legal dos contratos de plano de saúde operados 

na modalidade autogestão ou fechados, limitando-se a reconhecer a relação de 

consumo em razão da prestação de serviço privado de saúde (objeto contratado).

Considero, pois, pertinente aprofundar o exame da questão relativa à 

incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor no caso de contratos 

de assistência à saúde administrados na modalidade de autogestão ou fechados, 

levando em consideração as suas características de destinarem-se exclusivamente 

a empregados ou ex-empregados de uma ou mais empresas, a participantes de 

associações de pessoas físicas ou jurídicas, bem assim seus dependentes, caso 

da Caixa de Assistência do Funcionários do Banco do Brasil - Cassi, tema que 

passo a examinar a seguir.

IV

Observo, inicialmente, que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos 

privados de assistência a saúde, desde a sua redação originária, admite a 

manutenção de sistema privado de assistência à saúde por pessoas jurídicas na 

modalidade de autogestão, nos termos o § 2º do art. 1º, in verbis:

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que 

mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
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A Medida Provisória 2.177-4/2001, que alterou toda a redação do art. 

1º da referida lei, explicitando as modalidades de operadoras de planos de 

assistência à saúde, manteve a modalidade de autogestão na administração dos 

planos de saúde, nos termos do inc. II, confi ra-se:

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída 

sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de 

autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste 

artigo;

Registro que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS, por meio da Resolução Normativa 137, de 14.11.2006, 

defi niu a operadora de autogestão como a pessoa jurídica de direito público 

ou privado que, diretamente ou por intermédio de entidade pública ou privada 

patrocinadora, instituidora ou mantenedora, administra plano coletivo de 

assistência à saúde destinado exclusivamente a pessoas (e seus dependentes) 

a ela ligadas por vínculo jurídico ou estatutário, ou aos participantes (e seus 

dependentes) de associações, fundações, sindicatos e entidades de classes, nos 

termos dos incisos I, II e III e § 2º, do art. 2º.

Com efeito, Fernanda Schaefer assim conceitua essa modalidade de 

operadora de plano de assistência à saúde:

A autogestão (expressão que já era adotada antes da Lei 9.656/98) corresponde 

a um plano de saúde criado por uma ou mais empresas para assistir seus 

empregados ou funcionários ativos, dependentes, aposentados, pensionistas e 

até ex-empregados, que poderão ser chamados a participar fi nanceiramente (por 

meio do pagamento de mensalidades).

Em geral, são empresas de grande porte que possuem médicos e até serviços 

hospitalares próprios, sendo-lhes vedado firmar convênio com médicos e 

hospitais terceirizados ou contratar outra entidade para oferecer esse serviço. São 

denominados de autogestão porque gerenciam e controlam os atendimentos, 

não têm fi ns lucrativos, e a sua personalidade jurídica não difere da personalidade 

jurídica da empresa que as mantém, cabendo a essas a tarefa de dirigi-las e 

administrá-las.

(Responsabilidade Civil dos Planos e Seguros de Saúde, 1ª ed., Ed. Juruá, p. 

41-42)

Acrescento que a Lei 9.656/98, ao instituir o plano-referência de 

assistência à saúde, com a fi nalidade de determinar às operadoras de plano de 

saúde a cobertura mínima dos tratamentos para as enfermidades listadas na 
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Classifi cação Internacional de Doenças da Organização de saúde, excluiu dessa 

exigência a modalidade de autogestão, nos termos do art. 10, caput e §§ 2º e 3º, 

assim redigidos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 

tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, 

centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 

das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e 

o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro 

de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e 

futuros consumidores.

§ 3º Exc luem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas 

jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão 

e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos.

Verifico, pois, que foi concedido tratamento legal e regulamentar 

diferenciado às pessoas jurídicas que administram planos de saúde na modalidade 

de autogestão, com a fi nalidade de atender às características próprias dessa 

modalidade de operadora, possibilitando a redução dos custos de manutenção 

do plano de assistência à saúde, cujos serviços são prestados, não mediante 

contraprestação pecuniária com a fi nalidade de obtenção de lucro, mas a partir 

de contribuições dos participantes (empregados e servidores de determinada 

entidade pública ou privada ou associados de fundações, associações ou 

sindicatos), calculadas, em regra, com base nos respectivos rendimentos auferidos 

pelos participantes, observando-se, com isso, os princípios do mutualismo e da 

solidariedade.

A legislação vedou, de outra parte, que os planos de assistência à saúde 

por elas operados sejam disponibilizados ao público em geral e assegurou a 

participação paritária dos usuários na administração da carteira e, portanto, 

interferem eles, de forma direta, nas coberturas e restrições estabelecidas no 

contrato.

Diante disso, entendo que não há como, descaracterizando o escopo 

legal das instituições de autogestão, conferir-lhes tratamento idêntico ao 
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das operadoras de plano de assistência à saúde, que oferecem seus serviços 

no mercado, como ressaltou com precisão o Ministro Massami Uyeda no 

substancioso voto proferido no julgamento pela 3ª Turma, no RESP 1.121.067/

PR, do qual foi o Relator, cujos fundamentos adoto:

Dentre os planos de saúde, existe uma categoria a qual pode ser chamada 

de planos de autogestão ou planos fechados, nos quais não há a presença da 

comercialização de produtos e a instituição não visa lucros. São planos criados 

por instituições diversas, governos municipais ou estaduais e empresas, sendo 

que algumas caixas de assistência existem há décadas e, portanto, anteriores à Lei 

9.656/98.

Os planos de autogestão, em geral, são administrados paritariamente e, no 

seu conselho deliberativo ou de administração, há representantes do órgão ou 

empresa instituidora e dos associados ou usuários. O objetivo desses planos 

fechados é baratear o custo, tendo em vista que não visam o lucro e evitam o 

custo da intermediação.

A participação nos planos de autogestão, por serem fechados, ocorre quando 

o indivíduo passa a fazer parte do quadro de empregados ou servidores da 

empresa/órgão que instituiu o plano, tornando-se um associado com direito a 

votar e ser votado e a exercer cargos dentro da estrutura administrativa.

É comum, nesse tipo de plano, como é o caso do plano de saúde aqui do 

Superior Tribunal de Justiça, a existência de regras restritivas na cobertura dos 

eventos, havendo a exigência de participação fi nanceira do usuário em parte do 

custo dos eventos. Alguns eventos não são cobertos pelo plano e o ressarcimento 

é mínimo ou inexistente. Isso faz parte do regulamento com vista à manutenção 

de um custo mensal menor e o equilíbrio atuarial do plano.

Nos planos de saúde fechados, a mensalidade dos associados é um percentual 

da remuneração, criando um sistema solidário entre os participantes, pois 

quem tem maior salário, contribui com mais para o todo e o custo adicional 

por dependentes é menor, sendo que em algumas caixas de assistência não há 

cobrança adicional por dependente.

In casu, uma das usuárias do plano de saúde, dependente de um dos 

associados da CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA, solicitou liberação para a realização de 

cirurgia gastroplástica e teve o seu pedido indeferido, eis que, de acordo com a 

sua Resolução n. 08/2001, o plano está obrigado a arcar, tão-somente, com R$ 

2.000,00 (dois mil reais), sendo o excedente de responsabilidade do titular ou 

usuário.

(...)

A questão ultrapassa a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor. 

Como visto, trata-se de plano de saúde fechado e administrado paritariamente 
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ou de autogestão e sem fi ns lucrativos. Nestes casos, os regulamentos e normas 

restritivas que buscam a proteção do equilíbrio atuarial e mensalidades de custo 

menor, não podem ser vistas como cláusulas contratuais abusivas. A relação 

jurídica desses planos tem peculiaridades, seja na sua constituição, administração, 

obtenção de receitas e forma de associar-se, completamente diferentes dos 

contratos fi rmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e 

visam o lucro.

O tratamento legal a ser dado na relação jurídica entre os associados os planos 

de saúde de autogestão, os chamados planos fechados, não pode ser o mesmo 

dos planos comuns, sob pena de se criar prejuízos e desequilíbrios que, se não 

inviabilizarem a instituição, acabarão elevando o ônus dos demais associados, 

desrespeitando normas e regulamentos que eles próprios criaram para que o 

plano se viabilize. Aqueles que seguem e respeitam as normas do plano arcarão 

com o prejuízo, pois a fonte de receita é a contribuição dos associados acrescida 

da patronal ou da instituidora.

Portanto, dada a singularidade dos planos de autogestão, como é o caso 

da CAIXA DE ASSISTÊNCIA ora recorrente, não há desequilíbrio contratual ou 

abusividade na norma/resolução que limita ou restringe a cobertura ou o 

ressarcimento de eventos, pois não violam princípios do Código de Defesa do 

Consumidor, em especial os do art. 51 e a própria Lei dos planos e seguros de 

assistência à saúde dá tratamento diferenciado a esses planos (Lei 9.656/98 - art. 

10, § 3º).

A ementa do referido julgado tem o seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NORMA OU 

RESOLUÇÃO RESTRITIVA DE COBERTURA OU RESSARCIMENTO DE EVENTOS. 

POSSIBILIDADE E NÃO-ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Os planos de autogestão, em geral, são administrados paritariamente e 

no seu conselho deliberativo ou de administração há representantes do órgão 

ou empresa instituidora e dos associados ou usuários. O objetivo desses planos 

fechados é baratear o custo, tendo em vista que não visam o lucro e evitam 

despesas da intermediação.

II - Nos planos de saúde fechados, a mensalidade dos associados é um 

percentual da remuneração, criando um sistema solidário entre os participantes, 

pois, quem tem maior salário, contribui com mais para o todo, e o custo adicional 

por dependentes é menor, sendo que em algumas caixas de assistência não há 

cobrança adicional por dependente.

III - A questão ultrapassa a aplicação ou não do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos planos de autogestão, os regulamentos e normas restritivas que 

buscam a proteção do equilíbrio atuarial e mensalidades de custo menor, não 

podem ser vistas como cláusulas contratuais abusivas. A relação jurídica desses 
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planos tem peculiaridades, seja na sua constituição, administração, obtenção de 

receitas e forma de associar-se, completamente diferentes dos contratos fi rmados 

com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam o lucro. A Lei dos 

planos de saúde dá tratamento diferenciado a essa modalidade (Lei 9.656/98 - art. 

10, § 3º).

IV - O tratamento legal a ser dado na relação jurídica entre os associados e 

os planos de saúde de autogestão, os chamados planos fechados, não pode ser 

o mesmo dos planos comuns, sob pena de se criar prejuízos e desequilíbrios 

que, se não inviabilizarem a instituição, acabarão elevando o ônus dos demais 

associados, desrespeitando normas e regulamentos que eles próprios criaram 

para que o plano desse certo. Os associados que seguem e respeitam as normas 

do plano, arcarão com o prejuízo, pois a fonte de receita é a contribuição dos 

associados acrescida da patronal ou da instituidora.

V - Portanto, as restrições de cobertura ou de ressarcimento a eventos nos 

planos de autogestão não violam princípios do Código de Defesa do Consumidor.

VI - Recurso especial provido.

(DJ 3.12.2012)

Concluo, assim, que as operadoras de plano de saúde na modalidade 

de autogestão ou fechadas não oferecem serviços no mercado; não exercem 

empresa com o intuito de lucro e, portanto, não se lhes aplica o conceito de 

fornecedor estabelecido no artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, 

razão pela qual as disposições dessa legislação não têm incidência nessa espécie 

de contrato, aos quais, pelas mesmas razões, não se aplica a Súmula 469/STJ.

Observo que essa interpretação compatibiliza-se com o entendimento 

da 2ª Seção deste Tribunal que, ao examinar hipótese semelhante, afastou a 

aplicação do CDC e a incidência da Súmula 321/STJ às entidades fechadas 

de previdência complementar, no recente julgamento do REsp 1.536.786/

MG, adotando como fundamento a distinção do tratamento legal conferido 

aos regimes aberto e fechado de previdência privada, considerando, assim 

como no caso presente, as diferenças das respectivas atividades econômicas, no 

tocante a atuações no mercado de consumo, busca do lucro e participação na 

administração dos planos de benefícios.

Com efeito, a ementa do acórdão encontra-se assim redigida:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JULGAMENTO 

AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA EXEGESE 

DA SÚMULA 321/STJ. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE 

PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO PLANO 
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DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS 

QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 

NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES 

N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES 

ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA 

AMBAS EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM 

REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS 

PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL 

DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO 

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. NO TOCANTE 

ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS 

SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS, 

HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS 

PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO 

PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. 

AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO 

SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS 

RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS 

E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA 

EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS 

CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO 

DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É 

DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS 

INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO 

AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE LABORA(OU) PARA O INSTITUIDOR. 

SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. Por um lado, o conceito de consumidor foi construído sob ótica objetiva, 

porquanto voltada para o ato de retirar o produto ou serviço do mercado, na 

condição de seu destinatário fi nal. Por outro lado, avulta do art. 3º, § 2º, do CDC 

que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade 

de prestação de serviços, compreendido como “atividade fornecida no mercado 

de consumo, mediante remuneração” - inclusive as de natureza bancária, 

fi nanceira, de crédito e securitária -, salvo as de caráter trabalhista.

2. Há diferenças sensíveis e marcantes entre as entidades de previdência 

privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas 

as abertas operam em regime de mercado, podem auferir lucro das contribuições 

vertidas pelos participantes (proveito econômico), não havendo também 

nenhuma imposição legal de participação de participantes e assistidos, seja no 

tocante à gestão dos planos de benefícios, seja ainda da própria entidade. Não há 

intuito exclusivamente protetivo-previdenciário.
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3. Nesse passo, conforme disposto no art. 36 da Lei Complementar n. 

109/2001, as entidades abertas de previdência complementar, equiparadas 

por lei às instituições fi nanceiras, são constituídas unicamente sob a forma de 

sociedade anônima. Elas, salvo as instituídas antes da mencionada lei, têm, pois, 

necessariamente, fi nalidade lucrativa e são formadas por instituições fi nanceiras 

e seguradoras, autorizadas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros 

Privados - Susep, vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo por órgão regulador 

o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

4. É nítido que as relações contratuais entre as entidades abertas de 

previdência complementar e participantes e assistidos de seus planos de 

benefícios - claramente vulneráveis - são relações de mercado, com existência 

de legítimo auferimento de proveito econômico por parte da administradora do 

plano de benefícios, caracterizando-se genuína relação de consumo.

5. No tocante às entidades fechadas, o artigo 34, I, da Lei Complementar n. 

109/2001 deixa límpido que “apenas” administram os planos, havendo, conforme 

dispõe o art. 35 da Lei Complementar n. 109/2001, gestão compartilhada entre 

representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos 

deliberativo (órgão máximo da estrutura organizacional) e fiscal (órgão de 

controle interno). Ademais, os valores alocados ao fundo comum obtido, na 

verdade, pertencem aos participantes e benefi ciários do plano, existindo explícito 

mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é 

aproveitado em favor de seus próprios integrantes.

6. Com efeito, o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que o 

resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao fi nal 

do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados 

planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia 

de benefícios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas 

matemáticas. Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes 

será estabelecida reserva especial para revisão do plano de benefícios que, se não 

utilizada por três exercícios consecutivos, determinará a revisão obrigatória do 

plano de benefícios.

7. As regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam 

regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito 

civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades 

de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 

321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de 

previdência.

8. O art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos 

de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. 

O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade 

fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os 

empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos 
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planos de benefícios oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis aos 

participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios 

diversos ao da entidade.

9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no 

foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, 

inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que 

laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante 

não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vinculo 

trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade.

10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao 

participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em 

face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual 

foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora.

11. Recurso especial provido.

(Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 20.10.2015)

Acrescento que, em 29.2.2016, foi publicada a Súmula 563 com o seguinte 

enunciado:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de 

previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários 

celebrados com entidades fechadas.

Ressalto, por fi m, que o dissídio jurisprudencial não se verifi ca por ausência 

de similitude fática, tendo em vista que o acórdão paradigma - AgRg no 

AG 682.875/RJ, examinou hipótese de responsabilidade solidária de empresa 

operadora do plano de saúde (Golden Cross Assistência Internacional de 

Saúde Ltda), decorrente de erro médico praticado por profi ssional por ela 

credenciado, tema não examinado pelo acórdão recorrido e, conforme afi rmou 

o Relator e demonstrado ao longo desse voto, trata-se de matéria estranha à 

controvérsia instaurada nos presentes autos. Anoto que a CASSI não é empresa, 

mas associação sem fi ns lucrativos, o que por si só descaracteriza a divergência.

No caso em exame, o recurso especial o recorrente alega ofensa ao art. 

14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos 

danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço. 

Como visto, não é a CASSI empresa fornecedora de serviços médicos, não 

incidindo, na relação jurídica entre ela e a falecida vítima, a regência do CDC, 

donde a conclusão de que o acórdão recorrido não violou norma inaplicável ao 

caso em exame.
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Em face do exposto, com a devida vênia do voto do eminente Relator, nego 

provimento ao recurso especial, para, reconhecendo a ilegitimidade passiva da 

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, manter o 

acórdão recorrido.

É como voto.





Súmula n. 609





SÚMULA N. 609

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é 

ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a 

demonstração de má-fé do segurado.

Referências:

CC/2002, arts. 422, 765 e 766.

CDC, art. 51, IV.

Precedentes:

REsp   1.230.233-MG  (3ª T, 03.05.2011 – DJe 11.05.2011) – 

      acórdão publicado na íntegra

AgRg no AREsp  330.295-RS  (3ª T, 10.02.2015 – DJe 13.02.2015)

AgRg no AREsp  429.292-GO  (3ª T, 05.03.2015 – DJe 13.03.2015)

AgRg no AREsp  353.692-DF  (3ª T, 09.06.2015 – DJe 11.06.2015)

AgRg no REsp  1.299.589-SP  (3ª T, 1º.09.2015 – DJe 11.09.2015)

AgInt no AREsp  868.485-RS  (3ª T, 22.08.2017 – DJe 06.09.2017)

AgRg no AREsp  177.250-MT  (4ª T, 23.10.2012 – DJe 30.10.2012)

EDcl no AREsp  237.692-SC  (4ª T, 18.06.2013 – DJe 25.06.2013)

AgInt no AREsp  826.988-MT  (4ª T, 17.05.2016 – DJe 03.06.2016)

AgRg no REsp  1.359.184-SP  (4ª T, 06.12.2016 – DJe 15.12.2016)

AgInt no REsp  1.280.544-PR  (4ª T, 02.05.2017 – DJe 09.05.2017)

AgInt no AREsp  767.967-RS  (4ª T, 03.08.2017 – DJe 14.08.2017)

Segunda Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018





RECURSO ESPECIAL N. 1.230.233-MG (2010/0219612-1) (f)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Edilberto Geraldi Carvalho

Advogado: Elissandra Castilho Rolim Kahler Rezende e outro(s)

Recorrido: Unimed Varginha - Cooperativa de Trabalho Médico

Advogado: Juliano Vitor de Miranda e outro(s)

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. COBERTURA. RECUSA. 

MÁ-FÉ DO SEGURADO AO INFORMAR DOENÇAS 

PREEXISTENTES. PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE EXAMES 

MÉDICOS. DEVER DA SEGURADORA. OBESIDADE 

MÓRBIDA JÁ EXISTENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO. 

VÍCIO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA.

1. Provado nos autos que, no ato de assinatura do contrato, o 

recorrente já era portador de obesidade mórbida, os respectivos riscos 

certamente foram levados em consideração e aceitos pela seguradora 

ao admiti-lo como segurado, não se podendo falar em vício na 

manifestação de vontade. Ademais, diante do quadro de obesidade 

mórbida, era razoável supor que o segurado apresentasse problemas de 

saúde dela decorrentes – inclusive diabetes, hipertensão e cardiopatia 

– de sorte que, em respeito ao princípio da boa-fé, a seguradora não 

poderia ter adotado uma postura passiva, de simplesmente aceitar as 

negativas do segurado quanto à existência de problemas de saúde, 

depois se valendo disso para negar-lhe cobertura.

2. Antes de concluir o contrato de seguro saúde, pode a seguradora 

exigir do segurado a realização de exames médicos para constatação de 

sua efetiva disposição física e psíquica, mas, não o fazendo e ocorrendo 

sinistro, não se eximirá do dever de indenizar, salvo se comprovar a 

má-fé do segurado ao informar seu estado de saúde. Precedentes.

3. A má-fé do segurado somente implicará isenção de cobertura 

caso tenha tido o condão de ocultar ou dissimular o próprio risco 
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segurado, isto é, a omissão do segurado deve ter sido causa determinante 

para a seguradora assumir o risco da cobertura que se pretende afastar.

4. Somente se pode falar em vício da livre manifestação de 

vontade caso o comportamento do segurado tenha efetivamente 

infl uenciado a análise do risco, afetando de forma decisiva o desígnio 

da seguradora.

5. O princípio da boa-fé contratual, contido nos arts. 422 do 

CC/02 e 4º, III, do CDC, inclui o dever de não se benefi ciar da má-

fé da parte contrária. Ter-se-á caracterizada, nessa situação, o dolo 

recíproco ou bilateral, previsto no art. 150 do CC/02, consistente 

em tirar proveito da leviandade da outra parte para obter vantagem 

indevida no negócio.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. 

Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco 

Della Giustina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 03 de maio de 2011 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 11.5.2011

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por EDILBERTO GERALDI CARVALHO com fundamento no art. 105, 

III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/MG.

Ação: cominatória de obrigação de fazer, ajuizada pelo recorrente em 

desfavor de UNIMED VARGINHA – COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MÉDICO, frente a quem o autor contratou seguro saúde, objetivando que a ré 

forneça cobertura para a realização de cirurgia bariátrica (redução de estômago).

Sentença: julgou os pedidos procedentes, determinando que a recorrida 

ofereça plena cobertura para a realização da cirurgia bariátrica (fl s. 361/367).

Acórdão: o TJ/MG deu provimento ao apelo da recorrida, nos termos do 

acórdão (fl s. 460/469) assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA 

PREEXISTENTE. NÃO COBERTURA. FALSA DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE. MÁ-

FÉ. Comprovado que a cirurgia a que se submeteu o segurado se deu em razão 

de doença preexistente, é lícito à seguradora se opor ao pagamento da cobertura, 

quando haja expressa excludente de cobertura para tal caso, além de comprovada 

má-fé daquele no momento da contratação.

Embargos de declaração: interpostos pelo recorrente, foram rejeitados pelo 

TJ/MG (fl s. 488/491).

Recurso especial: alega violação dos arts. 333, II, e 535, II, do CPC; e 6º, 

VIII, 39, V, 47, 51, 54, § 4º, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial (fl s. 

494/511).

Prévio juízo de admissibilidade: o TJ/MG negou seguimento ao recurso 

especial (fl s. 548/550), dando azo à interposição do Ag 1.234.645/MG, ao qual 

dei provimento para determinar a subida dos autos principais (fl s. 607 e 622).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a lide a determinar 

se o recorrente faz jus à cobertura securitária para realização de cirurgia bariátrica 

(redução de estômago).

I. Do prequestionamento.

Inicialmente, noto que, apesar da interposição de embargos de declaração, 

não houve o prequestionamento, ainda que implícito, dos arts. 333, II, do CPC; 

e 6º, VIII, 39, V, 47, 51, 54, § 4º, do CDC, circunstância que impossibilita o 

conhecimento do recurso especial à luz dos mencionados dispositivos legais. 

Incide à espécie a Súmula 211/STJ.
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II. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535, II, do CPC.

Da análise do acórdão recorrido, constata-se que a prestação jurisdicional 

dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a 

ser sanado. O TJ/MG se pronunciou de maneira a abordar todos os aspectos 

fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, tanto 

que integram o objeto do próprio recurso especial e serão enfrentados logo 

adiante.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, 

contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que 

ele entender relevante à lide. O Tribunal não está obrigado a julgar a questão 

posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre 

convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC.

Constata-se, em verdade, a irresignação do recorrente e a tentativa de 

emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que se mostra 

inviável no contexto do art. 535 do CPC.

III. Do dever de oferecer cobertura para a cirurgia bariátrica.

De acordo com o TJ/MG, o recorrente “agiu de má-fé, pois contratou 

o plano de saúde sem dar à apelante uma visão real de suas condições físicas” 

(fl . 468). O Tribunal Estadual ressalta que o questionário respondido pelo 

recorrente à época da contratação “traz consigo a prova inequívoca dessa má-fé. 

Perguntado se ele era diabético a resposta foi ‘não’; perguntado se é hipertenso 

a resposta foi ‘não’; perguntado se é cardiopata a resposta foi ‘não’” (fl . 466). 

Diante disso, conclui que “não se mostrou ilícita a negativa da apelante e cobrir 

as despesas advindas da cirurgia bariátrica a que se submeteu o apelado” (fl . 469).

Irrefutável, portanto, ter o recorrente apresentado informações inverídicas 

acerca do seu estado de saúde, sendo certo que qualquer conclusão em contrário 

exigiria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, procedimento 

que encontra óbice na Súmula 07/STJ.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de ser “ilícita a recusa 

da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação 

do seguro-saúde, se a seguradora não submeteu o segurado a prévio exame de 

saúde e não comprovou má-fé” (AgRg no Ag 973.265/SP, 3ª Turma, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, DJe de 17.03.2008. No mesmo sentido: EDcl 

no Ag 1.251.211/ES, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 
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02.03.2011; e REsp 543.089/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de 

Mello Castro, DJe de 14.12.2009).

No mesmo sentido, ainda, o julgado alçado a paradigma pelo próprio 

recorrente, REsp 263.564/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 

DJ de 17.05.2004, o qual se subsume perfeitamente à hipótese dos autos.

Em outras palavras, o entendimento assente nesta Corte é de que, Antes 

de concluir o contrato de seguro saúde, pode a seguradora exigir do segurado a 

realização de exames médicos para constatação de sua efetiva disposição física 

e psíquica, mas, não o fazendo e ocorrendo sinistro, não se eximirá do dever de 

indenizar, salvo se comprovar a má-fé do segurado ao informar seu estado de 

saúde.

Entretanto, a avaliação da conduta dolosa do segurado deve ser feita com 

cautela. Ela somente implicará isenção de cobertura caso tenha tido o condão 

de ocultar ou dissimular o próprio risco segurado, isto é, a omissão do segurado 

deve ter sido causa determinante para a seguradora assumir o risco da cobertura 

que se pretende afastar.

Conforme anota Caio Mario da Silva Pereira, “o que se tem de indagar é se 

o dolo foi a causa determinante do ato”. Trata-se do denominado dolo principal, 

que, de acordo com o autor, “conduz o agente à declaração de vontade, fundado 

naquelas injunções maliciosas, o que de outra maneira dito signifi ca que o dolo 

só tem o efeito de anular o negócio jurídico quando chegue a viciar e desnaturar 

a declaração de vontade” (Instituições de direito civil. vol. I, 21ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006, p. 527).

Realmente, só se pode falar em vício da livre manifestação de vontade caso 

o comportamento do segurado tenha efetivamente infl uenciado a análise do 

risco, afetando de forma decisiva o desígnio da seguradora.

Nesse aspecto, consta do acórdão recorrido que a obesidade mórbida do 

recorrente “é anterior à contratação” (fl . 468).

A obesidade mórbida é, como indica o próprio nome, aquela que traz 

consigo doenças – ou o alto risco de adquiri-las – associadas ao excesso de peso. 

Para graduação da obesidade a Organização Mundial da Saúde utiliza o IMC 

– Índice de Massa Corporal, correspondente ao peso em quilos dividido pelo 

resultado da multiplicação da altura em metros por ela mesma (IMC = kg/m2), 

sendo um IMC acima de 40 kg/m2 indicativo da obesidade mórbida.
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Na hipótese específi ca dos autos, toma-se por incontroverso (eis que não 

impugnado pela recorrida) que, na data da contratação do plano, o recorrente 

declarou à seguradora que pesava 146 quilos e tinha uma altura de 1,53 metros, 

o que resulta num IMC de 62 kg/m2, indicador claro de obesidade mórbida.

Não bastasse isso, é evidente que a estatura e o peso do recorrente permitem 

identifi car, num simples passar de olhos, que se trata de pessoa que padece de 

obesidade mórbida. Com efeito, considerando que o IMC de um peso saudável 

se situa entre 20 kg/m2 e 25 kg/m2, conclui-se que o recorrente deveria pesar, 

no máximo, algo em torno dos 60 quilos. No ato de adesão ao contrato, porém, o 

recorrente encontrava-se mais de 85 quilos acima do seu peso ideal, situação que, 

por óbvio, foi constatada pela seguradora e que notoriamente acarreta diversos 

males à saúde, bem como vem cada vez mais sendo tratada por intermédio da 

cirurgia para redução do estômago.

Isso signifi ca que, no ato de assinatura do contrato, a seguradora sabia 

da obesidade mórbida do recorrente, sendo evidente que os respectivos riscos 

certamente foram levados em consideração e aceitos ao admiti-lo como 

segurado, não se podendo falar em vício na manifestação de vontade.

A questão também merece enfoque à luz do princípio da boa-fé, contido 

nos arts. 422 do CC/02 e 4º, III, do CDC. Como bem observa Judith Martins-

Costa, esse princípio serve de parâmetro de interpretação do contrato, atuando 

como “mandamento imposto ao juiz de não permitir que o contrato, como 

regulação objetiva, dotada de um específi co sentido, atinja fi nalidade oposta ou 

contrária àquela que, razoavelmente, à vista de seu escopo econômico-social, 

seria lícito esperar” (A boa-fé no direito privado. São Paulo: RT, 1999, p. 432).

Estabelecida essa premissa, mostra-se plausível admitir que, quando 

procurou a recorrida, o recorrente buscava um seguro que oferecesse cobertura 

para os riscos à sua saúde, notadamente aqueles derivados do seu sobrepeso. 

A recorrida, por sua vez, mesmo ciente do quadro de obesidade mórbida do 

recorrente, concordou em fi rmar o contrato. Diante disso, a prevalecer a boa-fé 

contratual, não há como admitir a recusa da seguradora em oferecer cobertura 

para um sinistro derivado especifi camente da obesidade mórbida do segurado, 

sob pena de se estar negando vigência àquilo que as partes precipuamente 

tinham em mente quando celebraram o contrato.

Não se está, aqui, ignorando as informações inverídicas prestadas pelo 

recorrente, porém o panorama fático traçado pelas instâncias ordinárias 

evidencia que elas não tiveram infl uência direta sobre a declaração de vontade 
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da recorrida, tampouco tiveram o condão de afetar o equilíbrio do contrato 

fi rmado pelas partes. A seguradora tinha consciência da obesidade mórbida do 

segurado e, ainda assim, concluiu o acordo.

Vale destacar, nesse ponto, que o contrato de seguro foi firmado em 

09.08.1996, enquanto o diagnóstico pela necessidade de redução do estômago 

foi dado apenas em 05.08.2002, ou seja, 06 anos depois, o que está a demonstrar 

não ter havido a premeditação dolosa do recorrente em contratar o plano de 

saúde objetivando cobertura para a cirurgia bariátrica.

Por outro lado, ainda no campo da boa-fé contratual, há de se levar em 

conta que esta inclui o dever de não se benefi ciar da má-fé da parte contrária. 

Ter-se-á caracterizada, nessa situação, o dolo recíproco ou bilateral, previsto no 

art. 150 do CC/02, consistente em tirar proveito da leviandade da outra parte 

para obter vantagem indevida no negócio.

No escólio de Roberto Senise Lisboa, no dolo bilateral “ninguém poderá 

invocá-lo para buscar a anulação do ato ou negócio jurídico, porque prevalece 

a regra segundo a qual ninguém pode invocar a própria torpeza” (Manual de 

direito civil. vol. I, 3ª ed. São Paulo: RT, 2003, p. 549).

No particular, era razoável supor que o segurado apresentasse problemas de 

saúde decorrentes da obesidade – inclusive diabetes, hipertensão e cardiopatia 

– de sorte que, em respeito ao princípio da boa-fé, a seguradora não poderia ter 

adotado uma postura passiva, de simplesmente aceitar as negativas do segurado 

quanto à existência de problemas de saúde, depois se valendo disso para negar-

lhe cobertura.

Repise-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, de regra 

cumpre à seguradora exigir do segurado a realização de exames médicos para 

constatação de sua efetiva disposição física e psíquica. Essa obrigação subsiste 

independentemente das respostas fornecidas pelo segurado ao preencher 

questionário de avaliação de saúde, até porque este nem sempre sabe que é 

portador de determinada doença.

Sendo assim, por qualquer ângulo que se aprecie a controvérsia, sobressai o 

dever de cobertura da seguradora.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para 

restabelecer a condenação imposta na sentença.





Súmula n. 610





SÚMULA N. 610

O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato 

de seguro de vida, ressalvado o direito do benefi ciário à devolução do montante 

da reserva técnica formada.

Referência:

CC/2002, arts. 797, parágrafo único, e 798.

Precedentes:

AgRg nos

EDcl nos EREsp 1.076.942-PR  (2ª S, 27.05.2015 – DJe 15.06.2015)

REsp   1.334.005-GO  (2ª S, 08.04.2015 – DJe 23.06.2015) – 

      acórdão publicado na íntegra

Segunda Seção, em 25.4.2018

DJe 7.5.2018

Observação: A Segunda Seção, na sessão de 25 de abril de 2018, ao 

apreciar o Projeto de Súmula n. 1.154, determinou o CANCELAMENTO da 

Súmula n. 61-STJ.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.334.005-GO (2012/0144622-7)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Relatora para o acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Banco Santander Brasil S/A e outro

Advogados: Jacó Carlos Silva Coelho e outro(s)

Luiz Carlos Sturzenegger e outro(s)

Luciano Correa Gomes e outro(s)

Luiz Paulo da Silva Santos e outro(s)

Recorrido: Christiane Oliveira Lima Licinio e outro

Advogado: Murilo Amado Cardoso Maciel e outro(s)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE 

DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Durante os dois primeiros anos de vigência do contrato de 

seguro de vida, o suicídio é risco não coberto. Deve ser observado, 

porém, o direito do benefi ciário ao ressarcimento do montante da 

reserva técnica já formada (Código Civil de 2002, art. 798 c/c art. 797, 

parágrafo único).

2. O art. 798 adotou critério objetivo temporal para determinar 

a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério 

subjetivo da premeditação. Após o período de carência de dois anos, 

portanto, a seguradora será obrigada a indenizar, mesmo diante da 

prova mais cabal de premeditação.

3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Após o voto do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator, negando 

provimento ao recurso especial, inaugurou a divergência a Sra. Ministra Maria 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

190

Isabel Gallotti dando provimento ao recurso especial, no que foi acompanhada 

pelos demais componentes da Segunda Seção.

Assim, a Segunda Segunda Seção, por maioria, deu provimento ao recurso 

especial, vencido o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Lavrará o acórdão a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Votaram com a 

Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, João Otávio 

de Noronha e Raul Araújo.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Sustentaram oralmente o Dr. GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA 

MOURÃO, pelo Recorrente BANCO SANTANDER BRASIL S/A, o Dr. 

SÉRGIO BERMUDES, pela Interessada FEDERAÇÃO NACIONAL 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA - FENAPREVI e o Dr. JOSÉ 

EDUARDO COUTO FERREIRA DI CAPINAM MACÊDO, pela 

Recorrida CHRISTIANE OLIVEIRA LIMA LICINIO.

Brasília (DF), 08 de abril de 2015 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora p/ acórdão

DJe 23.6.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A E OUTRO em face de 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE 

JUSTIFIQUE A PRETENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. Ao Agravo Regimental que apenas 

renova a discussão ocorrida no recurso de Apelação Cível, deixando de trazer novos 

fundamentos que venham justifi car a reforma da O decisão recorrida, modifi cando 

a convicção do julgador, nega-se provimento. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (fl . 236)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 279/287).

No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a 

e c do permissivo constitucional, os recorrentes apontam, além do dissídio 
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jurisprudencial, ofensa ao art. 798 do Código Civil, porquanto o suicídio ocorreu 

dentro do prazo de carência estabelecido pela referida norma (cerca de 25 dias 

após a assinatura do contrato de seguro). Arguem, ainda, a nulidade absoluta 

do acórdão recorrido, pois o recorrentes não foram devidamente intimados da 

sentença, tampouco para contrarrazoar o recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 494/503.

Às fl s. 582/586, neguei seguimento ao recurso especial.

Interposto agravo regimental, a Terceira Turma, na sessão de 16/09/2014, 

deu provimento ao agravo regimental, afetando o julgamento à Segunda Seção, 

independentemente da publicação de acórdão.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes Colegas, 

a polêmica do presente recurso especial situa-se em torno da interpretação da 

regra do art. 798 do Código Civil, cujo enunciado normativo é o seguinte:

 Art. 798. O benefi ciário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado 

se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua 

recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo 

antecedente.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula 

contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado.

A Terceira Turma entendeu necessário submeter novamente a discussão 

do tema a esta Seção, razão pela qual se decidiu afetar o julgamento do presente 

recurso especial.

Antes de enfrentar essa questão, consigno que o recurso especial não pode 

ser conhecido no que tange à alegada nulidade do acórdão recorrido, pois, sobre 

a matéria, não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, mesmo com a 

oposição dos embargos de declaração, fazendo incidir a orientação disposta na 

Súmula 211/STJ. Importante destacar que a nulidade sequer foi arguida nas 

razões do agravo regimental, tampouco dos embargos.

Quanto ao mérito, a controvérsia em torno da interpretação da regra do 

art. 798 do Código Civil é relevante, pois o suicídio do segurado ocorreu menos 
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de um mês após a celebração do contrato de seguro de vida. Com efeito, o 

contrato foi celebrado no dia 19 de abril de 2005 e a morte do segurado ocorreu 

no dia 14 de maio de 2005.

O meu voto segue a linha jurisprudencial fi rmada por esta Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no 

Agravo de Instrumento nº 1.244.022/RS, relatoria do eminente Ministro Luis 

Felipe Salomão, em abril de 2011, quando fi xou-se o entendimento no sentido 

de que “o fato de o suicídio ter ocorrido no período inicial de dois anos de vigência 

do contrato de seguro, por sí só, não autoriza a companhia seguradora a eximir-se do 

dever de indenizar, sendo necessária a comprovação inequívoca da premeditação por 

parte do segurado, ônus que cabe à Seguradora, conforme as Súmulas 105/STF e 61/

STJ expressam em relação ao suicídio ocorrido durante o período de carência”.

A propósito, confi ra-se o teor da ementa do julgado paradigmático:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO COMETIDO DENTRO DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS 

DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO 

SEGURO. ART. 798 DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. BOA-FÉ. 

PRINCÍPIO NORTEADOR DO DIPLOMA CIVIL. PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA 

DA PREMEDITAÇÃO PARA AFASTAR-SE A COBERTURA SECURITÁRIA. PRECEDENTE. 

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. ANÁLISE DE PROVAS. AFASTADA A PREMEDITAÇÃO. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nas razões do recurso especial, não foi evidenciada de que forma o acórdão 

recorrido teria vulnerado os arts. 130, 330, 331 e 332 do CPC. Incidência da Súmula 

284/STF.

2. A interpretação do art. 798, do Código Civil de 2002, deve ser feita de modo a 

compatibilizar o seu ditame ao disposto nos arts. 113 e 422 do mesmo diploma legal, 

que evidenciam a boa-fé como um dos princípios norteadores da redação da nova 

codifi cação civil.

3. Nessa linha, o fato de o suicídio ter ocorrido no período inicial de dois anos de 

vigência do contrato de seguro, por sí só, não autoriza a companhia seguradora a 

eximir-se do dever de indenizar, sendo necessária a comprovação inequívoca da 

premeditação por parte do segurado, ônus que cabe à Seguradora, conforme as 

Súmulas 105/STF e 61/STJ expressam em relação ao suicídio ocorrido durante o 

período de carência.

4. “O artigo 798 do Código Civil de 2002, não alterou o entendimento de que a 

prova da premeditação do suicídio é necessária para afastar o direito à indenização 

securitária.” (REsp 1.077.342/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, 

julgado em 22/06/2010, DJe 03/09/2010).
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5. Não há falar-se em violação ao art. 333, I, do CPC, uma vez que, nos termos 

do precedente citado, compete à Companhia Seguradora a prova da ocorrência de 

premeditação no suicídio ocorrido nos primeiros dois anos de vigência do contrato, 

para se eximir do pagamento da cobertura securitária contratada.

6. Na hipótese, a Corte Estadual expressamente consignou que os elementos de 

convicção dos autos evidenciam que o suicídio não foi premeditado. Entender-se de 

forma diversa demandaria necessária incursão nos elementos fático-probatórios dos 

autos, com o consequente reexame de provas, conduta vedada em sede de recurso 

especial, ante o óbice previsto na Súmula 7/STJ, consoante afi rmado na decisão ora 

agravada.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.244.022/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 

25/10/2011)

Nesse sentido, manteve-se a orientação da jurisprudência desta Corte, 

como se pode observar dos seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO 

SEGURADO - SUICÍDIO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO AO BENEFICIÁRIO - 

BOA-FÉ DO SEGURADO - PRESUNÇÃO - EXEGESE DO ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002 - INTERPRETAÇÃO LITERAL - VEDAÇÃO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, NA ESPÉCIE - A 

PREMEDITAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DIFERE-SE DA PREPARAÇÃO PARA O ATO SUICIDA 

- APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 105/STF E 61/STF NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002 - RECURSO PROVIDO. I - O seguro é a cobertura de evento futuro e incerto 

que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. II - A boa-fé - que é 

presumida - constitui elemento intrínseco do seguro, e é caracterizada pela lealdade 

nas informações prestadas pelo segurado ao garantidor do risco pactuado. III - O 

artigo 798 do Código Civil de 2002, não alterou o entendimento de que a prova da 

premeditação do suicídio é necessária para afastar o direito à indenização securitária. 

IV - O legislador procurou evitar fraudes contra as seguradoras na hipótese de 

contratação de seguro de vida por pessoas que já tinham a idéia de suicídio quando 

fi rmaram o instrumento contratual. V - Todavia, a interpretação literal ao disposto 

no art. 798 do Código Civil de 2002, representa exegese estanque, que não considera 

a realidade do caso com os preceitos de ordem pública estabelecidos pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aplicável obrigatoriamente aqui, em que se está diante de 

uma relação de consumo. VI - Uma coisa é a contratação causada pela premeditação 

ao suicídio, que pode excluir a indenização. Outra, diferente, é a premeditação para o 

próprio ato suicida. VII - É possível a interpretação entre os enunciados das Súmulas 

105 do STF e 61 desta Corte Superior na vigência do Código Civil de 2002. VIII - In 

casu, ainda que a segurada tenha cometido o suicídio nos primeiros dois anos após a 

contratação, não há que se falar em excludente de cobertura, uma vez que não restou 

demonstrada a premeditação do próprio ato suicida. IX - Recurso especial provido. 
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(REsp 1.077.342/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/06/2010, DJe 03/09/2010).

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO. ART. 798 DO CC/02. INTERPRETAÇÃO 

LITERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DO SEGURADO. PROVA DA 

PREMEDITAÇÃO. NECESSIDADE.

1. As regras relativas aos contratos de seguro devem ser interpretadas sempre com 

base nos princípios da boa-fé e da lealdade contratual. Essa premissa é extremamente 

importante para a hipótese de indenização securitária decorrente de suicídio, pois 

dela extrai-se que a presunção de boa fé deverá também prevalecer sobre a exegese 

literal do art. 798 do CC/02.

2. O biênio previsto no art. 798 do CC/02 tem como objetivo evitar infi ndáveis 

discussões judiciais a respeito da premeditação do suicídio do segurado, geralmente 

ocorrido anos após a celebração do contrato de seguro. À luz desse novo dispositivo 

legal, ultrapassado o prazo de 02 anos, presumir-se-á que o suicídio não foi 

premeditado, mas o contrário não ocorre: se o ato foi cometido antes desse período, 

haverá a necessidade de prova, pela seguradora, da premeditação.

3. É desrazoável admitir que, na edição do art. 798 do CC/02, o legislador, em 

detrimento do benefi ciário de boa-fé, tenha deliberadamente suprimido o critério 

subjetivo para aferição da premeditação do suicídio. O período de 02 anos contido na 

norma não deve ser examinado isoladamente, mas em conformidade com as demais 

circunstâncias que envolveram sua elaboração, pois seu objetivo certamente não 

foi substituir a prova da premeditação do suicídio pelo mero transcurso de um lapso 

temporal.

4. O planejamento do ato suicida, para fins de fraude contra o seguro, nunca 

poderá ser presumido. Aplica-se à espécie o princípio segundo o qual a boa-fé é 

sempre pressuposta, enquanto a má-fé deve ser comprovada.

5. Há de se distinguir a premeditação que diz respeito ao ato do suicídio daquela 

que se refere ao ato de contratar o seguro com a fi nalidade única de favorecer o 

benefi ciário que receberá o capital segurado. Somente a última hipótese permite a 

exclusão da cobertura contratada, pois confi gura a má-fé contratual.

6. Recurso especial provido. (REsp 1.188.091/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. 

SUICÍDIO NO PRAZO DE DOIS ANOS DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE. NEGATIVA 

DE PAGAMENTO. ART. 798 DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. 

BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA PREMEDITAÇÃO. PRECEDENTE. 

AFASTADA A PREMEDITAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A interpretação do art. 798, 

do Código Civil de 2002, deve realizar-se de modo a compatibilizar o seu ditame ao 

disposto nos arts. 113 e 422 do mesmo diploma legal, que evidenciam a boa-fé como 

um dos princípios norteadores da nova codifi cação civil. 2. Nessa linha, o fato de o 
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suicídio ter ocorrido no período inicial de dois anos de vigência do contrato de seguro, 

por si só, não autoriza a companhia seguradora a eximir-se do dever de indenizar, 

sendo necessária a comprovação inequívoca da premeditação por parte do segurado, 

ônus que cabe à seguradora, conforme as Súmulas 105/STF e 61/STJ expressam 

em relação ao suicídio ocorrido durante o período de carência. 3. “O artigo 798 do 

Código Civil de 2002, não alterou o entendimento de que a prova da premeditação 

do suicídio é necessária para afastar o direito à indenização securitária.” (AgRg no 

Ag 1.244.022/RS, de minha relatoria, julgamento realizado em 13.4.2011 e REsp 

1.077.342/MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 03/09/2010). 4. No 

caso, o Tribunal de origem expressamente consignou que os elementos de convicção 

dos autos evidenciam que o suicídio não foi premeditado. Entender-se de forma 

diversa demandaria necessária incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, 

com o consequente reexame de provas, conduta vedada em sede de recurso especial, 

ante o óbice previsto na Súmula 7/STJ, consoante afi rmado na decisão ora agravada. 

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 42.273/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 

25/10/2011)

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO. PREMEDITAÇÃO. PERÍODO DE 

DOIS ANOS. PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 798 DO CÓDIGO 

CIVIL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O suicídio do segurado, antes de transcorrido o 

prazo de dois anos desde a data da celebração do contrato de seguro de vida, não 

desobriga a seguradora do pagamento da indenização aos benefi ciários, salvo a 

comprovação de premeditação. 2. Interpretação sistemática e teleológica da regra 

do art. 798 do Código Civil à luz do princípio da boa-fé objetiva, bem como da 

jurisprudência consolidada do STF (Súmula 105) e do STJ (Súmula 61). 3. Precedentes 

específi cos do STJ, inclusive da Segunda Seção (Ag. 1.244.022, relatoria do Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em abril de 2011). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, 3ª 

Turma, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Recurso Especial n. 1.126.830-SP, j. 

1º/09/2011.)

CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO. ART. 798 

DO CC/02. INTERPRETAÇÃO LITERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DO 

SEGURADO. PROVA DA PREMEDITAÇÃO. NECESSIDADE.

- As regras relativas aos contratos de seguro devem ser interpretadas sempre com 

base nos princípios da boa-fé e da lealdade contratual.

- Ultrapassado o prazo de 02 anos, presumir-se-á que o suicídio não foi 

premeditado, mas o contrário não ocorre: se o ato foi cometido antes desse período, 

haverá a necessidade de prova, pela seguradora, da premeditação.

- Agravo no recurso especial não provido. (AgRg no REsp 1.203.943/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 

14/12/2011)
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - SEGURO - SUICÍDIO - 

PREMEDITAÇÃO - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE, QUER SOB A VIGÊNCIA DO CC DE 

1916 QUER SOB A ÉGIDE DO CC DE 2002 (considerando-se os precedentes oriundos 

da Colenda 3ª Turma deste Superior Tribunal de Justiça) - ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg 

no AREsp 45.143/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2012, DJe 09/02/2012)

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DE VIDA. SUICÍDIO. ART. 798 DO CC/2002. PREMEDITAÇÃO. COMPROVAÇÃO PELA 

SEGURADORA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SEGURADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 

DECISÃO MANTIDA.

1. A ocorrência do suicídio antes do prazo bienal previsto no art. 798, caput, do 

CC/2002 não exime, por si só, a seguradora, do dever de indenizar. Referido dispositivo 

legal deve ser interpretado em consonância com os princípios da lealdade e da boa-fé 

objetiva que norteiam o novo Código Civil (arts. 113 e 422 do CC/2002).

2. A obrigação da seguradora de pagar a indenização securitária somente pode 

ser afastada se ela comprovar a ocorrência de má-fé ou premeditação do segurado, a 

teor das Súmulas n. 105/STF e 61/STJ.

3. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que com base nos elementos de 

prova dos autos, entendeu pela não premeditação do suicídio, é inviável na via 

especial, haja vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1166827/RS, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

06/11/2012, DJe 13/11/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. SUICÍDIO. 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 798 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA 

CONTRATAÇÃO. PREMEDITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/

STJ. IMPROVIMENTO.

1.- Nas hipóteses relativas aos contratos de seguro, a presunção de boa-fé deve 

prevalecer sobre a exegese literal do artigo 798 do Código Civil. Incidência da Súmula 

83 do Superior Tribunal de Justiça.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modifi car a conclusão 

alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 83.109/RS, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 27/02/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO 

AGRAVO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. 
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POSSIBILIDADE. SEGURO DE VIDA. ART. 798 DO CC/2002. SUICÍDIO. PREMEDITAÇÃO. 

REEXAME DE PROVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 1. Admitem-se como agravo 

regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo 

relator do feito no tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da 

fungibilidade. 2. Tempestividade do agravo em recurso especial comprovada. 3. 

Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial 

reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. 

O fato de o suicídio ter ocorrido no período inicial de 2 (dois) anos de vigência do 

contrato de seguro de vida não exime, por si só, a seguradora do dever de indenizar, 

sendo necessária a comprovação da premeditação do segurado, ônus que cabe à 

seguradora. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual 

se nega provimento. (EDcl no AREsp 225.671/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 13/06/2013)

Tenho que essa orientação jurisprudencial deve ser mantida.

A interpretação literal pura e simples do enunciado normativo do art. 798 

do Código Civil conduziria ao provimento do recurso especial.

Ocorre que o método literal é apenas o início do processo hermenêutico 

de um texto legal, devendo-se levar em consideração outros critérios, como o 

histórico, o lógico, o sistemático, o teleológico.

Na Alemanha, no século XIX, Savigny, ao sistematizar os métodos 

tradicionais de interpretação da lei (gramatical, lógico, sistemático e teleológico), 

já afi rmava que devem ser analisados conjuntamente e de forma complementar.

No Século XX, também na Alemanha, Karl Larenz, em sua Metodologia da 

Ciência do Direito, propôs uma releitura da metodologia proposta por Savigny, 

que ele denominou de “círculo hermenêutico” e que, a meu juízo, é o que 

melhor se aproxima do raciocínio judicial no processo de interpretação da lei 

(LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1983, pp. 375 e segs.).

Larenz afi rma que “interpretar é uma atividade de mediação pela qual o 

intérprete traz a compreensão o sentido de um texto que se torna problemático”. 

Em seguida, Larenz elenca cinco critérios para interpretação das leis, salientando 

que apenas parcialmente coincidem com elementos propostos por Savigny (op. 

cit., p. 285).

a) sentido literal;

b) contexto signifi cativo;

c) intenção reguladora do legislador (fi ns e ideias);
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d) critério teleológico-objetivo;

e) interpretação conforme a Constituição.

 No exame do primeiro método (sentido literal de um termo ou expressão 

do enunciado normativo), chama a atenção para “o processo de olhar para a 

frente e para trás, do esclarecimento recíproco, que é conhecido pelo nome de 

‘circulo hermenêutico’.” (op. cit., pp. 242 e 386).

Larenz, em momento anterior de sua obra, ao versar acerca da compreensão 

mediante a interpretação, trata da questão relativa à estrutura circular do 

compreender e à importância da pré-compreensão.

Nesse ponto, o autor explica textualmente o significado do “circulo 

hermenêutico”, verbis:

“Uma vez que o signifi cado das palavras em cada caso só se pode inferir da conexão 

de sentido do texto e este, por sua vez, em última análise, apenas do signifi cado – que 

aqui seja pertinente – das palavras que o formam e da combinação de palavras, 

então terá o intérprete – e, em geral, todo aquele que queira compreender um texto 

coerente ou um discurso – de que, em relação a cada palavra, tomar em perspectiva 

previamente o sentido da frase por ele esperado e o sentido do texto no seu conjunto; 

e a partir daí, sempre que surjam dúvidas, retroceder ao significado da palavra 

primeiramente aceite e, conforme o caso, retifi car este ou a sua ulterior compreensão 

do texto, tanto quanto seja preciso, de modo a resultar uma concordância sem 

falhas. Para isso, terá de lançar mão, como controle e auxiliares interpretativos, das 

mencionadas ‘circunstâncias hermeneuticamente relevantes’” (op. cit., pp. 242-

243).

Circunstâncias hermeneuticamente relevantes são, por exemplo, os 

métodos de interpretação do Direito acima aludidos.

O interessante na ideia de circulo hermenêutico ou de operação circular 

fundamental é sua plena utilidade no processo de aplicação concreta do Direito.

Na dicção do próprio Larenz, tem aplicação no “processo de aplicação da 

norma a uma determinada situação fática.”. (op. cit., pp. 244).

Cita, nesse ponto, a lição de Engisch de “um ir e vir de perspectiva” entre 

os elementos de previsão da norma e a situação fática, bem como as pautas de 

valoração carecedoras de preenchimento em relação a casos típicos e a grupos de 

casos.

A lição doutrinária de Larenz, desenvolvida no plano metodológico da 

ciência do Direito, tem plena aplicação na prática judicial, amoldando-se 

perfeitamente ao caso ora em exame.
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No presente caso, o problema hermenêutico reside na interpretação do 

enunciado normativo do art. 798 do CC/2002, acima transcrito, ao estatuir que, 

no caso do seguro de vida, os benefi ciários não têm direito ao capital estipulado 

na hipótese de suicídio do segurado dentro do prazo de dois anos.

O interessante é a aparente clareza do enunciado normativo, o que poderia 

ensejar, até mesmo, a aplicação do conhecido e controvertido brocardo latino “in 

claris cessat interpretatio”.

A jurisprudência do STJ, porém, passou a rediscutir o correto signifi cado 

desse enunciado normativo.

Culminou com a afetação do caso acima aludido para esta Segunda Seção, 

em abril de 2011, tendo como relator o eminente Min. Luis Felipe Salomão, 

para discussão exatamente dessa questão.

Por expressiva maioria, a Segunda Seção fi rmou o seu entendimento no 

sentido da necessidade de uma interpretação sistemática e teleológica do art. 

798 do CC/20020.

Utilizou-se, em última análise, da técnica do círculo hermenêutico de 

Larenz na aplicação do direito.

Partindo do sentido literal do enunciado normativo, a Corte foi além 

mediante uma interpretação do enunciado normativo do art. 798 do CC/2002 

de forma sistemática e teleológica, fi rmando-se o entendimento de que este 

deve ser compreendido em consonância com o princípio da boa-fé objetiva 

(artigos 113, 187 e 422 do CC/2002).

Além do aspecto sistemático-teleológico, considerou-se também um 

aspecto histórico, que era a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 

Federal (Súmula 105) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 61), antes 

da edição do Código Civil de 2002, no sentido de que a premeditação não se 

presume, devendo ser comprovada pela seguradora.

A partir da conjugação desses métodos hermenêuticos, concluiu-se que 

o sentido correto do enunciado normativo em questão é de que, no caso de 

suicídio do segurado dentro do período de dois anos, compete à seguradora o 

ônus da prova da premeditação.

Essa orientação mostra-se correta, pois a boa-fé (subjetiva) é presumida, 

devendo ser comprovada a má fé de qualquer pessoa na condução dos seus 

negócios e demais atos da vida civil.
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Isso mostra-se especialmente adequado no caso de suicídio do segurado 

em contrato de seguro de vida, por constituir ato de extremo desespero vital, 

decorrendo de grave moléstia psíquica, infelizmente cada vez mais comum na 

sociedade contemporânea, que é a depressão.

Assim, não é crível presumir, de forma absoluta, mesmo por decreto, a 

premeditação ou a má fé do segurado, que pratica esse ato extremo.

Naturalmente, pode ocorrer, em alguns casos, a premeditação do suicídio 

pelo segurado, mas o ônus probatório será da própria seguradora, conforme 

corretamente fi xado pela jurisprudência desta Segunda Seção.

Enfi m, meu voto segue a linha jurisprudencial fi xada pela Segunda Seção 

no sentido de que o suicídio do segurado, mesmo antes de transcorrido o prazo 

de dois anos desde a data da celebração do contrato de seguro de vida, não 

desobriga a seguradora do pagamento do capital segurado aos benefi ciários, 

salvo a comprovação de premeditação.

Finalmente, a elisão das conclusões do aresto impugnado acerca da não 

comprovação da premeditação do suicídio, demandaria o revolvimento dos 

elementos de convicção dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor 

da súmula 07/STJ.

Confi ra-se:

AGRAVO REGIMENTAL. COBERTURA SECURITÁRIA. SUICÍDIO. ART. 798 DO CC/2002.

1. O segurado só perde o direito à percepção do capital estipulado na apólice de 

seguro quando fi car demonstrado que, ao tempo da contratação, já planejava o ato 

de tirar a própria vida.

2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação da tese versada no recurso 

especial - no caso, suicídio premeditado - reclama a análise dos elementos probatórios 

produzidos ao longo da demanda.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se 

nega provimento. (EDcl no Ag 1.302.761/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 09/08/2011)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.
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VOTO-VENCEDOR

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Sr. Presidente, reafi rmo meu voto 

proferido no AgRg no AG 1.244.022/RS, que tem por base a literalidade do 

art. 798 do Código Civil atual, segundo o qual o benefi ciário não tem direito 

ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de 

vigência inicial do contrato, observado o disposto no parágrafo único do artigo 

antecedente. Este estabelece que, se o segurado se suicidar nesses dois primeiros 

anos, não tem direito ao capital estipulado, mas o benefi ciário tem direito ao 

ressarcimento do montante da reserva técnica já formada.

Observo que, ao contrário do Código Civil revogado, não há previsão na 

lei ao caráter premeditado ou não do suicídio. A intenção do novo código é 

precisamente evitar a difi cílima prova da premeditação e da sanidade mental e 

capacidade de autodeterminação no momento do suicídio.

Por esse motivo, a lei nova estabeleceu, expressamente, que nos dois 

primeiros anos de vigência do contrato não haverá direito à cobertura securitária, 

mas, em contrapartida, a partir do fi m do segundo ano, não caberá à seguradora 

se eximir da indenização, alegando que o suicídio foi premeditado, por mais 

evidente que seja a premeditação.

Após a entrada em vigor do novo Código, portanto, quando se celebra 

um contrato de seguro de vida, não é risco coberto o suicídio nos primeiros 

dois anos de vigência. Durante os dois primeiros anos de vigência da apólice, 

há cobertura para outros tipos de óbito, mas não para o suicídio. Após esses 

dois anos, por outro lado, diante do suicídio, a seguradora terá de pagar o 

prêmio, mesmo diante da prova mais cabal de premeditação. Não penso que 

essa reforma tenha benefi ciado nem a seguradora e nem ao segurado, em tese, 

mas conferido objetividade à disciplina legal do contrato de seguro de vida. Não 

sendo a hipótese de suicídio, nos dois primeiros anos de vigência do contrato, 

risco coberto, não haverá direito à cobertura, mas, por outro lado, o benefi ciário 

terá direito ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada.

Acrescento que a Súmula 105 do STF foi formada a partir de precedentes, 

nos quais se invalidava a cláusula de exclusão de cobertura, simplesmente 

porque não havia previsão legal, na época, para esta cláusula. Depois seguiu-se 

a Súmula 61 do STJ, também anterior ao novo Código Civil, numa época em 

que o pressuposto de todos esses precedentes da Súmula, seja do Supremo, seja 

do STJ, era a ausência de previsão contratual para estipulação de cláusula que 

eximisse a seguradora da cobertura, o contrário do que sucede hoje, quando a lei 
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expressamente estabelece que é um risco não coberto o de suicídio durante os 

primeiros dois anos de vigência da apólice, mas ao contrário, depois desses dois 

anos, mesmo que evidente a premeditação, esta circunstância não impedirá a 

cobertura pela seguradora.

Portanto, com a devida vênia do Sr. Ministro Relator, dou provimento ao 

recurso especial.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: A controvérsia instaurada nos 

autos diz respeito às disposições do art. 798 do Código Civil, cuja redação é a 

seguinte:

“Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o 

segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da 

sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do 

artigo antecedente.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula 

contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado.”

Relatam os autos que os recorridos são benefi ciários de seguro de vida 

ajustado por Benedito dos Reis Lima. O seguro foi contrato em 19 de abril de 

2005 e o evento morte por suicídio do contratante ocorreu em 14 de maio do 

mesmo ano, menos de um mês após a contratação.

Uma vez que a seguradora recusou o pagamento da indenização, o caso 

chegou ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em busca de solução. Lá, 

fi rmou-se o entendimento de que a seguradora não poderia deixar de pagar a 

indenização, exceto se comprovasse que o suicídio fora premeditado

O entendimento adotado pelo Tribunal a quo é o de que a delimitação 

temporal estabelecida pelo Código Civil de 2002 não retirou da seguradora o 

dever de indenizar, cabendo a ela demonstrar que o segurado agiu de forma 

premeditada.

Entendo que esse posicionamento não prepondera em face do que dispõe 

o art. 798 do Código Civil.

A questão ora em discussão não é nova, vem desde o século passado, 

quando o Supremo Tribunal Federal, na década de 1960, editou a Súmula n. 

105, a qual não difere da Súmula n. 61 do STJ. Aquela está assim redigida:
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“Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período 

contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro.”

A cláusula contratual que previa tal período de carência era tida como 

cláusula de incontestabilidade.

O STJ, sob a égide do Código Civil de 1916, consolidou o posicionamento 

de que o suicídio não intencional, involuntário ou não premeditado não afasta 

o dever de a seguradora indenizar o benefi ciário de contrato de seguro de vida. 

Tanto que editou a Súmula n. 61, segundo a qual “o seguro de vida cobre o 

suicídio não premeditado”.

Decisões posteriores seguiram as conclusões adotadas no REsp n. 472.236/

RS, no qual a Ministra Nancy Andrighi posicionou-se no sentido de que se 

deve aferir a premeditação do suicídio ao tempo da contratação, e não do ato em 

si, afi rmando em seu voto o seguinte:

“Correta está a recorrente ao afi rmar que o suicídio foi premeditado. Porém, 

a premeditação que se refere a Súmula 61 é aquela existente no momento em 

que se contrata o seguro, o que não se verifi cou no processo em análise. Dessa 

forma, é necessário que se diferencie a premeditação do suicídio ao tempo da 

contratação da premeditação ao tempo do ato extraordinário.”

Vê-se, então, que nosso ordenamento jurídico possibilitava a celebração de 

contrato de seguro de vida com previsão do evento morte, desde que involuntária. 

Por voluntária, entendia-se a resultante de duelos e suicídios.

Com relação a essa segunda forma de morte – suicídio –, criou-se toda 

uma celeuma em torno da hipótese de haver premeditação ou não; se não, 

impunha-se às seguradoras, por construção jurisprudencial, pagamento da 

respectiva indenização; se premeditado, isentas estariam da respectiva 

indenização. Todavia, cabia a elas a prova de tal excludente, prova que reputo 

praticamente impossível de ser realizada por uma seguradora, que pode apenas 

levantar dados objetivos (como laudos médicos, etc.) para comprovar algo 

extremamente subjetivo. Ou seja, todos os elementos que conseguisse levantar 

indicariam apenas possibilidades em torno do evento ocorrido, não passando a 

premeditação de mera presunção.

Entendo que o art. 798 do Código Civil de 2002 elimina a discussão 

travada ao longo das décadas passadas, impondo um período determinado de 

vigência dessa cláusula de incontestabilidade.
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Foi estabelecido pelo legislador um critério objetivo, de forma que a 

seguradora não terá de pagar indenização se, nos dois primeiros anos de vigência 

do ajuste, ocorrer morte por suicídio, não importando se premeditado ou não.

Essa é a opinião que vem sendo adotada pela doutrinária, ainda que haja 

vozes contrárias. Colhe-se do parecer elaborado pelo professor José Carlos 

Moreira Alves, anexado a memorial ofertado nos autos dos EREsp n. 1.076.942/

PR, lição que corrobora a posição que adoto, in verbis:

“A redação do artigo 798 do atual Código Civil brasileiro – que é a mesma que 

vem do substitutivo de FÁBIO KONDER COMPARATO e que foi feita para substituir 

a do anteprojeto inicial de AGOSTINHO ARRUDA ALVIM que seguia o critério 

subjetivo que vinha do Código de 1916, passando pelo Projeto de Código Civil de 

1965 – por isso mesmo eliminou o conceito de morte voluntária como o suicídio 

premeditado por pessoa em seu juízo, e o substituiu por um critério objetivo 

explícito no qual, no dizer de COMPARATO, ‘o único fato a ser levado em consideração, 

é, pois, o tempo decorrido desde a contratação ou renovação do seguro’. Assim, foi 

posto de lado o critério subjetivo que as seguradoras, com base na experiência de 

outros países, haviam procurado afastar com uma cláusula de incontestabilidade 

diferida nas suas apólices de seguro de vida, na qual se estabelecia que o suicídio 

do segurado apenas obrigava a seguradora ao pagamento do seguro após o 

decurso do período de carência, cláusula que, no entanto, encontrou a resistência 

do Poder Judiciário, o que se traduziu na Súmula n. 105 do Supremo Tribunal 

Federal, a qual por isso se refere a período CONTRATUAL de carência – ‘Salvo se 

tiver havido premeditação, o suicídio do segurado, no período contratual de 

carência, não exime o segurador do pagamento do seguro’. Mas tarde, ainda 

na vigência do Código de 1916 e, portanto, diante do critério subjetivo de seu 

artigo 1.440, foi editada a Súmula n. 61 do Superior Tribunal de Justiça – ‘O seguro 

de vida cobre o suicídio não premeditado’. Portanto – frise-se –, o que antes foi 

colocado, pelas seguradoras, como um período contratual de carência passou, 

pelo critério objetivo do novo Código Civil, a ser um período legal de carência.

De outra parte, o teor desse artigo 798, que não faz alusão explícita ou implícita 

a qualquer elemento subjetivo, traduz, sem haver necessidade de forçar-se o 

seu sentido, por mínimo que seja, que ele adotou o critério objetivo, como bem 

acentuam ERNESTO TZIRULNIK, FLÁVIO Q.B. CAVALCANTI e AYRTON PIMENTEL, 

em comentários a essa norma no contrato de seguro:

‘A norma veio com o objetivo de pôr fi m ao debate, estabelecendo o critério 

da carência de dois anos para a garantia do suicídio. O critério é objetivo: se o 

suicídio ocorrer nos primeiros dois anos, não terá cobertura; se sobrevier após 

este período, nem mesmo por expressa exclusão contratual poderá a seguradora 

eximir-se do pagamento. Não se discute mais se houve ou não premeditação, 
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se foi ou não voluntário. Justifica-se este lapso temporal pelo fato de que é 

inimaginável que alguém celebre contrato de seguro ‘premeditando’ o suicídio 

para dois anos à frente.

 Ressalte-se, ainda, que a norma do dispositivo é imperativa e obriga tanto 

a seguradora como o segurado e seus benefi ciários. Disposição contratual em 

contrário, por ser nula, não poderá dar cobertura ao suicídio no período lá 

determinado e nem negá-la no período posterior.”

Vejam-se também os comentários do Ministro José Augusto Delgado 

sobre a matéria:

“A pretensão do legislador com as regras do artigo 798 e seu parágrafo único é 

afastar qualquer dúvida, para efeito de seguro, em caso de suicídio.

De qualquer modo, não obstante a expressão categórica do caput do artigo 

798, é de toda conveniência clausular que o beneficiário não tem direito ao 

capital estipulado quando o segurado se suicidar, quer de modo premeditado, 

quer sem premeditação nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, 

ou da sua renovação depois de suspenso.

Se ocorrer o sinistro, no prazo de dois anos, o segurador está desobrigado de 

pagar o capital ajustado, devendo, contudo, devolver ao benefi ciário o montante 

da reserva técnica já formada.” (Comentários ao novo Código Civil, 2004, vol. XI, 

tomo I, p. 801 e 815.)

Conclui o mencionado doutrinador:

“O Código Civil de 2002 tem por objetivo, com a redação que impôs ao art. 

798 e seu parágrafo único, acabar com as difi culdades de entendimento sobre 

o assunto, facilitando a instalação de estabilidade sobre como o suicídio, no 

contrato de seguro, deva ser examinado.”

Fábio Ulhoa Coelho, em Curso de Direito Civil (vol. 3, p. 378/379), abraça 

a mesma tese:

“O suicídio que não deve dar ensejo à liquidação do seguro de vida por morte 

é somente aquele em que o risco de morte do segurado (isto é, a possibilidade de 

vir a ocorrer ou não o evento) deixa de existir, porque ele próprio realiza o sinistro. 

Esse fato compromete a efi ciência de qualquer sistema de socialização de riscos. 

[...] A lei defi ne de forma objetiva a premeditação, fi xando o prazo mínimo do 

contrato a partir do qual o suicídio do segurado não exonera a seguradora do 

pagamento do capital. Se o suicida tinha a vida segurada, o capital previsto em 

contrato é devido salvo se o suicídio ocorreu nos dois primeiros anos de vigência 
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inicial do contrato ou de sua recondução após suspensão. Essa é a solução dada 

pelo direito positivo brasileiro a partir da entrada em vigor do Código Civil (art. 

798).”

Dessa forma, entendo que esse período de dois anos, tido como de carência, 

não permite discussões sobre a premeditação da morte. A letra da lei não 

permite discussões sobre a questão, pois é clara na adoção do critério objetivo.

Fugir à letra da lei, que gramaticalmente não apresenta nenhuma 

difi culdade de interpretação, na verdade, é conferir à norma sentido e conteúdo 

que ela não tem.

No que diz respeito à interpretação sistemática, não vejo como possa 

contribuir para a questão já que inexiste ambiguidade ou obscuridade no 

conteúdo da norma que demande esse tipo de análise. E, se for realizada, 

a constatação é a de que a norma não se opõe a nenhuma outra no direito 

positivado brasileiro.

Mesmo que se confronte o dispositivo em questão com a boa-fé que deve 

reger as contratações em nosso direito estabelecidas ou que se adote o ponto 

de vista de que se presume a boa-fé contratual, enquanto que a má-fé deve ser 

provada e, nesses casos, provada pela seguradora, ainda assim, diríamos que 

legislador afastou tais discussões, conferindo um caráter objetivo à lei, que se 

coaduna perfeitamente com o sistema de mutualidade previsto no Código Civil. 

Observe-se que há previsão de que as partes contratantes estabeleçam prazos 

de carência, na forma do art. 797. Esse dispositivo assegura que se estipule, nos 

contratos de seguro de vida, um período durante o qual o segurador está isento 

do cumprimento da obrigação:

“Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo 

de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é obrigado a devolver ao 

benefi ciário o montante da reserva técnica já formada.”

O artigo seguinte, 798, se interpretado de forma a retirar-lhe o caráter 

objetivo, tornar-se-ia letra praticamente inóqua diante da norma contida no 

artigo anterior. Na verdade, considerar que o prazo de dois anos apenas teve por 

fi m dizer que, após o segundo ano, não se discute mais sobre a premeditação é 

estabelecer uma restrição que a lei não contém, e isso signifi ca acrescentar à letra 

da lei o que o legislador visou afastar.
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Na verdade, a título de interpretar, o que se está fazendo é discordar 

da norma instituída pelo legislador, pois, como já consignado, foi claro seu 

posicionamento de pôr fi m à discussão que existia na vigência do Código Civil 

de 1916. Considerando os contratos de seguro e situando a norma em questão 

no contexto de uma intepretação sistemática, não se pode descurar que o prazo 

de carência ora questionado visa proteger o caráter aleatório do contrato.

O risco é elemento essencial do contrato de seguro, cuja contraprestação 

é efetuada com base em cálculos de probabilidades, o que afasta a equivalência 

entre as obrigações pelas partes assumidas. Se se confere à seguradora provar 

a premeditação – hipótese que, levando-se em conta a realidade, raramente 

ocorrerá –, estar-se-á, na verdade, afastando o teor da norma e determinando a 

indenização.

Por outro lado, não posso deixar de mencionar que, na hipótese dos autos, 

a situação mais se agrava já que o suicídio ocorreu após 25 dias da contratação.

A questão é que o suicídio traz consigo uma gama de fatores que 

desbordam e muito da lei. Nada do que se legisle sobre o assunto poderá, de fato, 

aproximar-se da realidade vivenciada por quem o comete. Há uma tendência de 

analisar a situação do ponto de vista de que o morto foi vítima de si mesmo. 

Mas as causas de suicídio variam tanto quanto pode chegar o ser humano à 

compreensão de sua posição diante da vida. Essas hipóteses vão desde uma 

depressão, atualmente considerada doença que leva muitos a tal ato extremo, até 

o desespero momentâneo ou vontade de ferir e magoar alguém em decorrência 

do descontrole emocional. Portanto, a premeditação suicida é uma discussão vã, 

já que não se pode saber ao certo o que leva uma pessoa a ceifar a própria vida. 

Tratando-se de processo judicial, isso é mais verdade já que reduzir a vida de 

alguém a algumas palavras não ultrapassa a porta da presunção.

Uma observação ainda deve ser feita. É certo que o julgador tem a tendência 

de interpretar a lei conforme concebe o mundo e pensa sobre seu papel. Contudo, 

é necessário considerar que há parâmetros traçados pelo legislador e insculpidos 

nas normas, os quais não devem ser ignorados. Analisando as disposições do art. 

798 do Código Civil, observa-se que tais parâmetros estão ali postos claramente.

A propósito, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho afi rmam:

“Estabelecer um prazo fi xo, determinado, pode signifi car, em alguns casos, 

injustiça manifesta, em virtude daqueles que, não premeditando nada, ceifam 

a sua própria vida em momento de descontrole, dentro, ainda do prazo de dois 

anos.
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Mas devemos reconhecer a tentativa louvável do legislador no sentido de 

imprimir maior segurança jurídica a esta delicada situação” (Novo Curso de Direito 

Civil, tomo 2, 2008, p. 538.)

Com efeito, a interpretação a ser dada à referida norma está no próprio 

texto da lei. Ele é claro em si mesmo e seu verdadeiro sentido não foge à 

literalidade das palavras nele contidas. Como afi rmei, a fi nalidade do legislador 

foi fi xar um período determinado para a cláusula de incontestabilidade.

Não estou querendo dizer que o julgador deva renunciar a seu papel 

de adaptar o Direito às circunstâncias mutáveis da vida, atendo-se a mera 

interpretação literal da lei. Todavia, na presente hipótese, é evidente a vontade 

do legislador de afastar totalmente as discussões até então havidas sobre as 

questões que envolvem a cláusula de incontestabilidade em contratos de seguro.

Por fi m, ressalto que a norma em apreço trouxe um sistema de contrapeso, 

pois observa-se que à regra de que a morte por suicídio não encontra cobertura 

nos dois primeiros anos que se seguem ao contrato, após esse prazo, garantida 

está a referida cobertura, de forma que, se não se discute premeditação no 

período de dois anos, também não se discute após, já que, mesmo premeditado, 

o suicídio depois do segundo ano da contratação será indenizável.

Assim, afasta-se o entendimento de que cabe ao segurador a prova da 

premeditação do suicídio nos dois primeiros anos de vigência contratual, 

independentemente da metodologia interpretativa que se queira adotar.

Por essas razões, somo minha voz à daqueles que entendem ter o legislador 

traçado um critério objetivo ao estatuir que a morte por suicídio não será 

indenizada se ocorrer no período de dois anos a partir da contratação do seguro, 

não cabendo perquirir a intencionalidade ou não do indivíduo que comete esse 

ato após a contratação do seguro.

Com essas considerações, ante a violação do art. 798 do Código Civil, conheço 

do recurso especial e dou-lhe provimento para restabelecer a sentença.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Sr. Presidente, inicialmente 

cumprimento o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO e saúdo os 

eminentes advogados, Dr. Gustavo Mourão, Professor Sérgio Bermudes e Dr. 

José Eduardo di Macêdo pelo brilho das sustentações orais.
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O eminente Relator, em seu voto, teve a gentileza de reportar um julgado 

de minha relatoria. Venho, de fato, mantendo-me fiel aos precedentes da 

Corte, especialmente aos julgados desta Segunda Seção, e não tenho o hábito 

de registrar a ressalva do meu entendimento pessoal. E também compartilho 

integralmente da preocupação a propósito da necessidade de manter a 

estabilidade da jurisprudência. No entanto, o presente recurso especial está 

afetado para julgamento por esta Seção, circunstância que me permite manifestar 

minha convicção a respeito do assunto.

Sr. Presidente, o legislador, no meu entendimento, conferiu ao art. 798 

do novo Código uma redação muito clara, bastante objetiva e precisa que, data 

venia, dispensa, para sua interpretação, a invocação de teorias como a da função 

social do contrato, da boa-fé objetiva ou de princípios como o da Dignidade 

da Pessoa Humana, aludidos da tribuna. É clara, é claríssima a vontade do 

legislador.

Em tais condições, peço vênia ao eminente Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO para dele divergir e acompanhar o voto da dissidência, 

DANDO PROVIMENTO ao recurso especial.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de 

cumprimentar os advogados e, outrossim, os eminentes pares pelas ponderações 

até então feitas.

Com base nos apontamentos que fui fazendo aqui, não de modo aleatório, 

mas fui fazendo, digo que, ainda a contar de uma interpretação teleológica, 

os objetivos e a intenção do legislador foi buscar o quê? Está claríssimo pela 

redação do art. 798. Foi estabelecer, foi fi xar um critério objetivo, temporal. 

E isso em razão do quê? Dos dados, das constatações, dos fatos relevantes 

apurados pelo legislador ao tempo da construção da norma. E a norma, da 

leitura dela, não vou reprisar a leitura do art. 798, é claríssima. Portanto, quanto 

aos métodos, aos critérios, ou escolas de interpretação das normas jurídicas, por 

mais extensivos que possam ser, não podem, ao meu sentir, afastar o próprio 

texto da lei, ainda mais quando esse próprio texto da lei fi xa critérios objetivos, 

e isso está claríssimo neste caso aqui, no ânimo do legislador e no estatuído na 

própria lei.
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Há um critério aqui, objetivamente a lei fi xou um tempo, portanto um dos 

critérios mais sólidos e mais fáceis de se compreender, com todas as vênias. E 

ele é claro o sufi ciente quando o legislador fi xa até um interregno, um prazo, 

portanto não há qualquer método, qualquer forma de interpretação, ao meu 

sentir, que consiga afastar esses critérios todos. E não é só o critério objetivo, são 

as características, as premissas que cercam esse critério objetivo. Não olvidando 

também que o legislador se move sempre por impressões, por aspirações, esse é 

o ânimo do legislador, é ele que traz esse ânimo para dentro da lei.

Com todas vênias, peço escusas ao fechar a sustentação do meu voto, ao 

dizer que, por ser tão recente essa modifi cação da lei no Código Civil, não há 

um fato sociológico ou histórico novo; efetivamente, não há um fato legal novo 

que determine modifi car a interpretação dos critérios que devam ser objetivos, 

fi xados na lei, não há o que justifi que mudar essas disposições que o legislador, 

objetivamente, fi elmente, colocou na lei.

Então, com todas as vênias, acompanho o voto da divergência.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cuida-se, na origem, de ação 

de cobrança de seguro ajuizada pelas ora recorridas, sucessoras (filhas) e 

benefi ciárias de apólice de seguro de vida estipulado por Benedito dos Reis de 

Lima, falecido em 14/5/2005, na qual se defende o pagamento da indenização 

de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais), em virtude de o evento suicídio, 

no caso, enquadrar-se como morte acidental, pois não confi gurada a hipótese de 

premeditação (e-STJ, fl s. 3-11).

O pedido foi julgado improcedente na sentença, porque o contrato de 

seguro de vida foi celebrado em 19/4/2005 e o suicídio ocorrido em 14/5/2005, 

isto é, menos de um mês depois da assinatura do contrato, desatendido, pois, o 

período de carência de 2 anos previsto no art. 798 do CC/2002 (e-STJ, fl s. 158-

161).

Houve recurso de apelação (e-STJ, fl s. 166-173), provido monocraticamente 

(e-STJ, fl s. 191-203), ao entendimento de que a regra do art. 798 do CC “deve 

ser interpretada no sentido de que, após dois anos da contratação do seguro, 

presume-se que o suicídio não foi premeditado. Se, entretanto, ocorrer antes da 

consumação do aludido prazo, caberá a seguradora demonstrar que o segurado 



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 10, (47): 185-213, agosto 2018 211

agiu de forma premeditada, exclusivamente para obter em favor de terceiro o 

pagamento da cobertura contratada” (e-STJ, fl s. 198).

Essa decisão foi desafi ada por agravo regimental (e-STJ, fl s. 211-216), 

desprovido pelo acórdão ora recorrido, que simplesmente manteve incólume a 

decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fl s. 232-237).

Opostos embargos de declaração (e-STJ, fls. 245-248), foram eles 

rejeitados (e-STJ, fl s. 279-287).

Daí o recurso especial (e-STJ, fl s. 307-325), no qual se aponta, além de 

divergência jurisprudencial, violação ao disposto no art. 798 do CC/2002.

O assunto discutido nestes autos chegou à Segunda Seção porque, na 

sessão de julgamentos da Quarta Turma do dia 12/4/2011, dois processos acerca 

desse mesmo tema foram apreciados, porém com a possibilidade de resultados 

diametralmente opostos, em razão de diferentes quóruns de votação, apurados 

com a aposentadoria do Ministro Fernando Gonçalves e a chegada do Ministro 

Raul Araújo naquele órgão fracionário. São eles o REsp n. 1.076.942/PR e 

AgRg no AG n. 1.244.022/RS.

Em razão dessa possível discrepância, verifi cada após o julgamento do 

primeiro processo, o segundo deles foi afetado a esta Segunda Seção, para 

julgamento já no dia seguinte, ou seja, em 13/4/2011, ocasião em que se 

reafi rmou o entendimento proferido no REsp n. 1.076.942/PR.

Pedindo vênia aos eminentes colegas, como ainda não votei nesta matéria, 

retornando o tema ao Colegiado da Segunda Seção, agora na forma de recurso 

especial repetitivo, penso que estaria autorizado a proferir o meu entendimento, 

diante das peculiaridades pelas quais o tema chegou aqui pela primeira vez 

(simples afetação), além de que, de lá pra cá, ocorreram as aposentadorias 

dos Ministros Aldir Passarinho Junior e Sidnei Beneti, do Desembargador 

Convocado Vasco Della Giustina, bem como a assunção da Ministra Nancy 

Andrighi ao cargo de Corregedora Nacional de Justiça.

Farei umas rápidas ponderações, já antecipando que estou a seguir a 

divergência inaugurada pela Ministra Isabel Gallotti.

A matéria é complexa, pois essa polêmica se arrasta desde a edição da 

Súmula n. 105 do Supremo Tribunal Federal, nos idos de 1963, quando aquela 

Suprema Corte ainda decidia as questões recursais que diziam respeito à 

uniformização e à interpretação do Direito Federal Infraconstitucional.
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O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência que lhe foi 

outorgada pela Constituição Federal, também editou a Súmula n. 61 para 

fi rmar o entendimento de que o seguro de vida deveria cobrir o suicídio não 

premeditado. Ocorre que esses entendimentos sumulares citados foram fi rmados 

sob o paradigma do Código Civil de 1916 e, em especial, para considerar o 

suicídio não premeditado ou involuntário compreendido na cláusula de cobertura 

por morte acidental e, assim, reafi rmar a invalidade de cláusulas contratuais que 

excluíssem peremptoriamente esse evento da cobertura securitária.

A jurisprudência também se orientava no sentido de que, para negar a 

indenização, deveria tocar à seguradora o ônus da prova da premeditação.

Ocorre que, sob o novo paradigma do Código Civil de 2002, considero que 

as orientações jurisprudenciais anteriormente fi rmadas não mais se sustentam 

diante do novo critério temporal objetivo de 2 (dois) anos de carência, estabelecido 

pelo art. 798, que passa a vedar expressamente a cobertura indenizatória por 

ato de suicídio cometido durante esse lapso de tempo. Também o seu parágrafo 

único deixa clara a nulidade de cláusula que preveja a exclusão do pagamento de 

indenização em virtude de suicídio do segurado.

A adoção deliberada deste critério objetivo pelo novo Código Civil torna 

desimportante a perquirição acerca da motivação do suicídio, se voluntário ou 

involuntário, premeditado ou não, seja antes ou depois do período de carência.

Assim, a admissão do lapso temporal bienal do art. 798 tem a virtude de 

afastar a presunção de premeditação de suicídio no momento da contratação, bem 

como desestimular eventual contratação de seguro de vida com esse intuito 

(suicídio premeditado).

Além disso, dispensa-se o ônus da prova de eventual premeditação, seja 

pela parte benefi ciária ou pela responsável pelo pagamento da indenização, 

prova de difi cílima consecução e que não raro causa melindres tanto para os 

benefi ciários do segurado quanto para a seguradora, os quais tem que se imiscuir 

em contexto tão íntimo e privado que, muitas vezes, acentua ainda mais a 

fragilidade decorrente da perda trágica do segurado.

Com essas considerações, rogando vênia ao entendimento do eminente 

Ministro Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Ministra Isabel 

Gallotti, votando pelo provimento do recurso especial, para julgar improcedente 

o pedido formulado na exordial.

É como voto.



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 10, (47): 185-213, agosto 2018 213

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhor Presidente, inicio cumprimentando 

os eminentes advogados pelas excelentes sustentações produzidas, e o eminente 

Relator pela qualidade do voto que nos apresenta, assim como os que me 

antecederam.

Também venho seguindo a jurisprudência da Segunda Seção acerca desse 

tema, mesmo porque entendo que o prazo que estabeleceu o legislador, o 

prazo de dois anos, é muito extenso, muito alongado para que se possa ter 

por presumida a premeditação do segurado em caso de suicídio. Acho que se 

fosse um prazo mais curto, poderíamos considerar o fato com a objetividade 

pretendida pelo recorrente. Por isso, tenho seguido o entendimento que até hoje 

prevaleceu na Segunda Seção.

O dever de comprovar a premeditação, portanto, é do segurador, por ser 

o prazo legal de dois anos muito extenso, no meu entender. Agora, o dever de 

provar só existe para qualquer parte quando há necessidade da comprovação. 

Se o próprio segurado deixa comprovado que premeditou o suicídio antes de 

celebrar o contrato de seguro, não haverá a necessidade de o segurador ter 

que comprovar que isso ocorreu, porque fi cou comprovado de antemão pelo 

comportamento do segurado. Em uma hipótese acadêmica, se o segurado 

mandasse publicar em um jornal que premeditara seu suicídio, será que o 

segurador teria que comprovar que essa premeditação ocorrera, mesmo assim, se 

o próprio segurado deixara provado?

No caso, há um suicídio cometido poucos dias depois da contratação. Um 

período de tempo que se mede em dias, e não em meses ou em anos. Poucos dias 

depois de celebrar o contrato de seguro, a pessoa cometeu o suicídio. Com isso, 

criou a presunção de que premeditou, pelo menos, neste caso.

Este caso talvez não tenha sido o melhor para se debater a interpretação 

pura e simples da norma legal do art. 798 do Código Civil, porque a circunstância 

do suicídio afasta aquele dever de comprovação por parte do segurador e cria a 

presunção em sentido contrário, de que realmente houve a premeditação.

Por conta disso, pelo menos neste caso, peço vênia ao eminente Relator, 

mas acompanho a divergência, reservando-me, para em outra oportunidade, 

apreciar a questão nos termos em que vínhamos fazendo até hoje. Neste caso, 

acompanho a divergência pelas peculiaridades que ele tem, em que o segurado 

criou a presunção de que premeditara o suicídio antes de fazer a contratação do 

seguro.
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SÚMULA N. 611

Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou 

sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar 

com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto 

à Administração.

Referências:

Lei n. 8.112/1990, arts. 143 e 144.

Lei n. 9.784/1999, arts. 2º, 5º e 29.

Precedentes:

MS   15.517-DF  (1ª S, 09.02.2011 – DJe 18.02.2011) – 

      acórdão publicado na íntegra

MS   18.664-DF  (1ª S, 23.04.2014 – DJe 30.04.2014)

MS   19.833-DF  (1ª S, 26.02.2014 – DJe 21.05.2014)

RMS   21.268-PR  (1ª T, 18.12.2007 – DJe 28.04.2008)

AgRg no REsp  1.307.503-RR  (2ª T, 06.08.2013 – DJe 13.08.2013)

RMS   44.298-PR  (2ª T, 18.11.2014 – DJe 24.11.2014)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018





MANDADO DE SEGURANÇA N. 15.517-DF (2010/0131058-6)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Impetrante: Celia Candozin de Oliveira Rodrigues

Advogado: Adelvo Bernartt e outro(s)

Impetrado: Ministro de Estado da Previdência Social

Interes.: União

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 

P RO CESSO ADMI NIST RAT IVO DISCI P LI NAR . 

CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONDU TAS 

DESCRITAS NO ARTIGO 117, IX E XI, DA LEI N. 8.112/1990. 

INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. 

VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. 

COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS POR OUTROS MEIOS 

DE PROVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

DA RAZOABILIDADE. ATO VINCULADO.

1. O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de 

anular a Portaria n. 202/2010 editada pelo Ministro de Estado da 

Previdência Social que cassou a aposentadoria da impetrante com 

fundamento nos artigos 117, IX e XI, 132, XIII e 134, com os efeitos 

previstos no artigo 137, todos da Lei 8.112/90 (atuar como procurador 

ou intermediário junto a repartições públicas e valer-se do cargo para 

lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 

função pública). O ato de cassação se deu ante a apuração das seguintes 

faltas funcionais: (1ª) no exercício de suas funções no cargo de Técnico 

do INSS a impetrante formatou pelo menos 3 (três) benefícios de 

pessoas domiciliadas em São Paulo/SP cuja documentação foi a ela 

apresentada por estagiário do escritório de sua irmã na Agência da 

Previdência Social de Bauru/SP, tendo fornecido o próprio endereço 

para as correspondências a serem emitidas pelo INSS aos segurados, o 
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que caracteriza a intermediação; (2ª) concessão irregular do benefício 

a segurado domiciliado em São Paulo e assessorado pelo escritório de 

advocacia da irmã, ante o não cumprimento da carência prevista no 

artigo 182 do Decreto 3.048/99 à época do exame dos documentos 

pela impetrante.

2. O manejo do writ requer a demonstração do direito líquido 

e certo por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu na 

hipótese dos autos no pertinente à prescrição da pretensão punitiva.

3. A investigação preliminar para averiguar a materialidade 

dos fatos e sua veracidade, desde que não exponha a imagem do 

denunciado e não sirva de motivo para perseguições, deve ser feita e 

é inerente ao poder-dever de autotutela da Administração Pública, 

admitindo-se o anonimato do denunciante com certa cautela e 

razoabilidade, pois a sua vedação, de forma absoluta, serviria de escudo 

para condutas deletérias contra o erário. Precedentes: MS 12.385/DF, 

Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 14/05/2008, DJe 05/09/2008; MS 13.348/DF, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, 

DJe 16/09/2009; REsp 867.666/DF, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2009, DJe 

25/05/2009; RMS 30.510/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010.

4. Não ocorreu cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório 

pela dilação do prazo referente às investigações preliminares, máxime 

porque esse procedimento pré-processual não foi destinado à aplicação 

de penalidade. Ademais, o writ não demonstra o efetivo prejuízo 

da impetrante capaz de ensejar a anulação do ato de cassação da 

aposentadoria.

5. Não há nos autos qualquer indício de que a Comissão 

Processante obstruiu o direito da impetrante à produção das provas. 

Ao revés, instaurado o PAD, seguiu-se sua notifi cação e depoimento 

pessoal à Comissão Processante. Foi assistida pela irmã, advogada, na 

audiência de oitiva das testemunhas em São Paulo/SP, acompanhou 

pessoalmente os depoimentos colhidos no município em que reside, 

e, após ter sido indiciada e citada, apresentou defesa escrita por 

procuradora habilitada, tudo devidamente analisado, conforme consta 

do Relatório Final.
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6. O fato de a denúncia anônima ter sido acompanhada de cópia de 

e-mail enviado pela impetrante à sua irmã (advogada dos benefi ciários) 

não vicia a apuração dos fatos, notadamente porque o poder-dever da 

Administração Pública teria sido exercido independentemente desse 

documento. Entretanto, o Processo Administrativo Disciplinar contém 

outras provas dos fatos que não são ilícitas nem derivam da ilícita, ou 

seja, são autônomas, não guardam relação com o e-mail capturado 

pelo denunciante anônimo, tampouco sofreram a repercussão deste 

documento, razão pela qual o ato impugnado não deve ser anulado.

7. O Relatório Final da Comissão Processante e o Parecer/

CONJUR/MPS n. 143/2010 demonstraram a ocorrência das 

condutas, notadamente pela análise dos benefícios concedidos, 

declarações da impetrante, depoimentos dos demais servidores que 

atuam na mesma Agência da Previdência e dos segurados que haviam 

procurado inicialmente o escritório da irmã da impetrante. As condutas 

discriminadas são ilegais e se enquadram nos tipos dos incisos IX e 

XI do artigo 117 da Lei 8.112/90, o que afasta o erro escusável. O 

prejuízo à Administração Pública é inerente, sendo prescindível a 

demonstração do enriquecimento ilícito da ex-servidora.

8. Quanto à pretensão de análise do pedido de reconsideração, não 

obstante a Administração tenha consignado pelo seu não conhecimento, 

por intempestividade, acabou, também, por enfrentar o próprio mérito 

da insurgência. Isso porque foi acolhida concomitantemente a parte 

da manifestação da Consultoria Jurídica consubstanciada no Parecer/

CONJUR/MPS/n. 325/2010, que analisou o pedido e entendeu pela 

ausência de qualquer nulidade no Processo Administrativo Disciplinar. 

Desse modo, afastado está o alegado prejuízo, o que conduz à aplicação 

do princípio pas de nullité sans grief.

9. A Administração Pública, quando se depara com situações em 

que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão 

ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade 

para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. 

Nesse sentido, confi ra-se: [...] o administrador não tem qualquer 

margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de 

ato plenamente vinculado. Confi gurada a infração do art. 117, XI, da 

Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do 

art. 132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal 

e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/
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DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 

26/11/2010).

10. Ordem denegada.

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, denegar a segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha, Hamilton Carvalhido, Castro 

Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro 

Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Luiz Fux.

Brasília (DF), 09 de fevereiro de 2011 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 18.2.2011

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de mandado de segurança, 

com pedido de liminar, impetrado por Celia Candozin de Oliveira Rodrigues 

contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social, publicado no Diário 

Ofi cial da União de 3 de maio de 2010, que cassou sua aposentadoria com 

fundamento nos artigos 117, IX e XI, 132, XIII e 134, com os efeitos previstos 

no artigo 137, todos da Lei 8.112/90, o que acarretou também a sua exclusão do 

Plano de Saúde e Assistência Social GEAP/SAÚDE.

Narra a impetrante que ocupou o cargo de agente administrativo no INSS 

durante 28 anos e que se aposentou em dezembro de 2003. Entretanto, sua 

aposentadoria foi cassada no dia 3 de maio de 2010 em decorrência de Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD) iniciado por meio de denúncia anônima 

apresentada ao Ministério Público Federal em 20 de abril de 2004 (fl . 139 

e-STJ) da qual só lhe foi dado conhecimento em 21 de agosto de 2009, o que já 

seria hipótese para a anulação da punição “pelo decurso de mais de cinco anos 

entre a sua apresentação e a instauração do inquérito”.

A seguir, aduz que o PAD (n. 35664000144/2009-83) não respeitou seu 

direito de defesa ante a ocorrência dos seguintes vícios:
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(a) excesso de prazo para comunicar a impetrante da existência da 

denúncia anônima, o que difi cultou seu direito de defesa; ademais, a denúncia 

anônima teria sido subsidiada por meio de prova adquirida de forma ilícita 

(e-mail corporativo do INSS enviado pela impetrante à sua irmã receptado por 

estagiária do escritório de advocacia desta última, sem a devida autorização);

(b) obstrução no concernente à produção da prova no PAD e falta de 

observância da rotina de trabalho exercida pela impetrante à época da denúncia, 

notadamente porque sua fi cha funcional, adquirida em 28 anos no INSS, seria 

irretocável;

(c) ficou comprovado nos autos do PAD que a impetrante reside no 

apartamento n. 41 da rua Júlio Maringoni 12-35, enquanto sua irmã (advogada) 

utiliza o apartamento de n. 51 do mesmo edifício quando está na cidade de 

Bauru/SP.

(d) falta de relatórios a respeito dos benefícios que foram deferidos 

supostamente de forma irregular, os quais não lhe foi franqueado o acesso para 

o exame;

(e) indeferimento do requerimento para análise das provas e 

desconsideração dos depoimentos dos segurados e das testemunhas que lhe 

seriam favoráveis;

(f ) aplicação da pena de cassação de aposentadoria sem que fosse 

comprovada a prática de qualquer ato ilícito ou prejuízo à Administração 

Pública, aos segurados envolvidos nos fatos, ou o locupletamento ilícito da 

impetrante, aliás os fatos confi gurariam erro administrativo escusável;

(g) não lhe foi concedido o direito à aplicação dos artigos 128 da Lei 

8.112/90; 2º, caput, parágrafo único, I, VI, VIII e XIII, 30, 50, caput e inciso VII, 

55, da Lei 9.784/99;

(h) a Administração Pública deveria ter examinado o pedido de 

reconsideração da impetrante, uma vez que a data da ciência da decisão do PAD 

contém erro material (o lançamento da ciência teria ocorrido em 2/6/2010 e 

não em 2/5/2010, como constou na notifi cação - fl . 60 e-STJ);

(i) as condutas, se ilícitas, não se adequariam à penalidade máxima aplicada, 

considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer, em sede de medida liminar e também no mérito, o restabelecimento 

de sua aposentadoria e o direito de retomada da prestação dos serviços da 

GEAP/SAÚDE.
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Foram prestadas informações pela autoridade impetrada às fl s. 398-439 

e-STJ. Declarou-se, em síntese, que: a via mandamental é inadequada no caso 

dos autos ante a necessidade de dilação probatória; o devido processo legal 

administrativo foi respeitado, especialmente direito à ampla defesa.

Liminar indeferida às fl s. 464-464 e-STJ.

Parecer emitido pelo Ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. 

Maurício Vieira Bracks pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, a fi m 

de restabelecer a aposentadoria da impetrante e o seu direito de permanecer 

vinculada ao plano de saúde GEAP/SAÚDE (fl s. 497-508 e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): O mandado de segurança 

busca anular a Portaria n. 202/2010 que cassou a aposentadoria da impetrante 

com fundamento nos artigos 117, IX e XI, 132, XIII e 134, com os efeitos 

previstos no artigo 137, todos da Lei 8.112/90 (atuar como procurador ou 

intermediário junto a repartições públicas e valer-se do cargo para lograr 

proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública).

Os fatos podem ser delimitados inicialmente na seguinte assertiva: A 

impetrante, como Técnica do INSS, teria recebido e formatado benefícios na 

Agência da Previdência Social (APS) de Bauru/SP de benefi ciários domiciliados 

em São Paulo/SP, e que eram clientes do escritório de advocacia de sua irmã, 

localizado na capital, tendo inclusive fornecido seu próprio endereço para que 

o sistema de processamento do INSS não recusasse a inserção dos dados dos 

segurados na (APS) daquela cidade do interior paulista.

Para melhor exame e delimitação dos pontos da lide, faz-se necessário 

detalhar os fatos e o ocorrido no Processo Administrativo Disciplinar n. 

35664.000144/2009-83, conforme documentos apresentados pela impetrante e 

informações da autoridade coatora.

Consta inicialmente que a Procuradoria da República em São Paulo/SP 

recebeu denúncia anônima em 20/4/2004, via protocolo, feita supostamente por 

estagiária de escritório de advocacia informando irregularidades na concessão 

de benefícios previdenciários que teriam ocorrido na Agência da Previdência 

Social (APS) de Bauru/SP (fl . 139 e-STJ).
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Essas irregularidades envolveriam a impetrante, funcionária da Agência, 

e o escritório de advocacia de sua irmã Cileide Candozin de Oliveira Bernartt, 

com sede em São Paulo, capital. A denúncia veio acompanhada de cópia de um 

e-mail (fl s. 263-265 e-STJ) enviado pela impetrante ao escritório de advocacia.

O Parquet federal ofi ciou ao INSS solicitando a apuração das irregularidades 

narradas (fl . 142 e-STJ), o que gerou o Protocolo n. 35366.003693/2005-41 

para investigar a conduta da servidora (fl . 149 e-STJ).

Em 31 de outubro de 2008 a Corregedoria Regional do INSS em São 

Paulo, ainda apurando os fatos, propôs a abertura do PAD contra a impetrante, 

pois concluiu que em 21 processos de concessão de benefícios formatados pela 

impetrante, existiam 3 que foram concedidos indevidamente, e nestes havia 

procuração para a advogada Dra. Cileide Candozin de Oliveira Bernartt (fl . 

163-164 e-STJ), sendo que em 3 dos benefícios concedidos foi constatado que o 

endereço dos segurados era o da impetrante, em Bauru/SP, divergindo apenas o 

número do apartamento. Todavia, nas procurações à advogada, constavam como 

domicílios dos segurados endereços na cidade de São Paulo/SP (fl . 154-159 

e-STJ).

A impetrante foi notificada em 21/8/2009 de que em 6/8/2009 a 

Administração Pública federal editou a Portaria/INSS/CORREGSP n. 190, 

instituindo Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada a 

apurar os fatos referentes ao Processo n. 35664.000144/2009-83 (fl s. 141 e 166 

e-STJ).

Foi notificada da oitiva das testemunhas pela Comissão de Processo 

Administrativo (CPAD) (fl . 180 e-STJ), não tendo comparecido pessoalmente 

às inquirições realizadas na capital (fl . 181 e-STJ), mas fez-se representada por 

sua irmã Dra. Cileide Candozin de Oliveira Bernartt (fl . 184 e-STJ).

Finalizados os trabalhos, a CPAD concluiu pelo indiciamento da servidora 

(fl s. 214-220 e-STJ). Citou-se a impetrante (fl . 221 e-STJ) e foi oferecida de 

defesa escrita (fl s. 222-262 e-STJ).

A CPAD encerrou seus trabalhos e sugeriu a pena de cassação de 

aposentadoria (fl s. 266-279 e-STJ).

Os autos do PAD foram enviados à Consultoria Jurídica/MPS para 

julgamento. Editou-se o Parecer/CONJUR/MPS n. 143/2010, aprovado pelo 

Despacho/ CONJUR/MPS n. 560/2010, que desaguou no ato de cassação por 

meio da Portaria 202 do Ministro de Estado da Previdência Social (fl s. 281-305 

e-STJ). Notifi cação do ato e respectiva ciência à fl . 306 (e-STJ).
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Em 7 de junho de 2010 a impetrante protocolizou pedido de 

reconsideração (fl s. 307-355 e-STJ) do ato de demissão que não foi conhecido 

por ser intempestivo (fl s. 362-380 e-STJ).

Em decorrência da cassação de sua aposentadoria, a impetrante foi também 

desligada do Plano de Saúde por ordem da patrocinadora (fl . 138 e-STJ).

Feitas essas considerações, passa-se ao exame dos questionamentos 

suscitados nesse writ.

Do prazo de prescrição punitiva estatal.

A prova pré-constituída pela impetrante não é capaz de demonstrar a 

ocorrência do lapso de mais de 5 (cinco) anos entre o conhecimento do fato pela 

autoridade competente para apurar a falta administrativa e o início do PAD, 

não podendo ser considerado como termo inicial para essa contagem o dia no 

qual o Ministério Público Federal recebeu a denúncia anônima. Ir além dessa 

conclusão requer a dilação probatória, procedimento incompatível com o rito do 

mandado de segurança.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITORA FISCAL DA RECEITA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO 

DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 

EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

PREVISTO NO CPB. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PAD. IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO DO TERMO INICIAL DO LAPSO TEMPORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DE DIREITO SUBJETIVO NA ESMERADA POSIÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 

PROCESSO EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.

[...]

3. Não há, nos autos, cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar, o 

que inviabiliza a análise apurada das alegações feitas pela impetrante. A simples 

juntada de cópia da capa dos autos do referido procedimento não traz ao 

conhecimento desta Corte as informações necessárias para a aferição do termo 

inicial do prazo prescricional.

4. Processo mandamental extinto sem apreciação de seu mérito, com ressalva 

das vias ordinárias. Agravo Regimental prejudicado (MS 14.320/DF, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/05/2010).
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Da denúncia anônima e do excesso de prazo para comunicar a impetrante da 

existência de investigação contra si.

A Administração Pública não age à margem da lei quando recebe e 

investiga delação anônima a respeito de possíveis faltas cometidas por servidor 

público. A investigação preliminar para averiguar a materialidade dos fatos e 

sua veracidade, desde que não exponha a imagem do denunciado e não sirva de 

motivo para perseguições, deve ser feita e é inerente ao poder-dever de autotutela 

da Administração Pública, admitindo-se o anonimato do denunciante com 

certa cautela e razoabilidade, pois a sua vedação, de forma absoluta, serviria de 

escudo para condutas deletérias contra o erário.

Esse é entendimento assente nesta Corte Superior, que admite a denúncia 

anônima para apuração de fatos ilícitos contra a Administração Pública, com a 

devida prudência e razoabilidade da autoridade administrativa, como ocorreu no 

caso dos autos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

INSTAURADO COM BASE EM INVESTIGAÇÃO PROVOCADA POR DENÚNCIA 

ANÔNIMA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso 

ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de 

averiguação, como o processo administrativo disciplinar, conforme contenham ou 

não elementos informativos idôneos sufi cientes, e desde que observadas as devidas 

cautelas no que diz respeito à identidade do investigado. Precedentes desta Corte.

2. As acusações que resultaram da apreensão de documentos feita pela 

Comissão de Sindicância, sem a presença do indiciado, não foram consideradas 

para a convicção acerca da responsabilização do servidor, pois restaram 

afastados os enquadramentos das condutas resultantes das provas produzidas na 

mencionada diligência.

3. Eventual nulidade no Processo Administrativo exige a respectiva 

comprovação do prejuízo sofrido, o que não restou configurado na espécie, 

sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

4. Em sede de ação mandamental, a prova do direito líquido e certo deve ser 

pré-constituída, não se admitindo a dilação probatória.

Precedentes.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

228

5. Segurança denegada (MS 13.348/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA 

SEÇÃO, DJe 16/09/2009 - grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE. 

NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista o poder-dever de autotutela imposto à Administração, não 

há ilegalidade na instauração de processo administrativo com fundamento em 

denúncia anônima. Precedentes do STJ.

2. Recurso especial conhecido e improvido (REsp 867.666/DF, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 25/05/2009).

No mesmo sentido, confi ram-se: RMS 30.510/RJ, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 10/02/2010; MS 12.385/DF, Rel. 

Ministro PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 05/09/2008; 

RMS 19.741/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 

31/03/2008.

Por outro lado, não há nulidade na comunicação feita pela Administração 

Pública em 2009 à impetrante, informando-lhe o encerramento do procedimento 

investigativo preliminar (Protocolo n. 35366.003693/2005-41), e lhe dando 

ciência da instauração do PAD n. 35664.000144/2009-83.

Não ocorreu cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, tampouco 

excesso de prazo, máxime porque esse procedimento não foi destinado à 

aplicação de penalidade, mas, sim, para averiguar a ocorrência ou não de infrações 

disciplinares. Além disso, a impetrante não demonstrou o efetivo prejuízo que 

supostamente teria ocorrido com a dilação do tempo para averiguação dos fatos 

antes da instauração do PAD em 2009.

Sobre o tema, confi ra-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA PRELIMINAR. CONTRADITÓRIO. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. 

REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE 

AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 125 E 126 DA LEI N. 8.112/90. 

CÓPIA INTEGRAL DO PAD. INEXISTÊNCIA. WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE. 

SEGURANÇA DENEGADA.

I - “A sindicância, que visa apurar a ocorrência de infrações administrativas, 

sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção, prescinde da observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por se tratar de procedimento 

inquisitorial, prévio à acusação e anterior ao processo administrativo disciplinar, 
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ainda sem a presença obrigatória de acusados.” (MS n. 10.828/DF, 3ª Seção, Rel. Min. 

Paulo Gallotti, DJ de 2/10/2006).

II - A impetrante teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar 

para se apurar eventual irregularidade na concessão de 18 (dezoito) benefícios 

previdenciários, dentre os quais 12 (doze) chegaram ao conhecimento da 

Administração há mais de cinco anos antes da instauração do respectivo PAD, 

razão pela qual, com relação a esses fatos a pretensão punitiva disciplinar 

prescreveu, nos termos do artigo 142, inciso I e parágrafo 1º, da Lei n. 8.112/90.

III - Com relação às outras 6 (seis) concessões tidas por irregulares, não 

decorreu o prazo de que trata o referido artigo, tendo em conta que o intervalo 

entre a data do conhecimento dos fatos e a instauração do PAD é inferior ao lustro 

prescricional.

IV - É possível à autoridade julgadora discordar do relatório fi nal elaborado 

pela Comissão Disciplinar, sem que isso importe indevida reformatio in pejus, 

desde que o faça de forma fundamentada, como se verifica na espécie, nos 

termos dos artigos 168 e 169 da Lei n. 8.112/90.

V - Sendo independentes as instâncias penal e administrativa, somente afastará 

a punição administrativa a sentença criminal que reconhecer a inexistência do 

fato ou a negativa de autoria (artigos 125 e 126 da Lei n. 8.112/90).

VI - Na espécie, a sentença criminal absolutória juntada em nada repercute na 

seara administrativa, eis que relativa à concessão irregular de benefício de outro 

segurado, cujo procedimento não foi objeto do PAD que ensejou a demissão da 

impetrante.

VII - Inviável a análise da alegação de desproporcionalidade na aplicação da 

sanção, já que o mandamus não foi instruído com a cópia integral do processo 

administrativo disciplinar, em especial da íntegra do relatório fi nal, o qual se 

mostra indispensável, in casu, para o exame dessa questão.

Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem, ressalvado à 

impetrante o acesso às vias ordinárias com relação ao item VII (MS 14.039/DF, Rel. 

Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 07/08/2009 - grifo nosso).

Dos vícios no Processo Administrativo Disciplinar.

1) Da obstrução supostamente realizada pela Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar acerca da produção da prova no PAD, inobservância da 

rotina de trabalho da impetrante e de seus antecedentes funcionais.

Não há nos autos qualquer indício de que a Comissão Processante obstruiu 

o direito da impetrante à produção das provas. Ao revés, instaurado o PAD, 

seguiu-se sua notifi cação e depoimento pessoal à Comissão Processante. Foi 
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assistida pela irmã, advogada, na audiência de oitiva das testemunhas em São 

Paulo/SP, acompanhou pessoalmente os depoimentos colhidos em Bauru/SP, 

e, após ter sido indiciada e citada, apresentou defesa escrita por procuradora 

habilitada, tudo devidamente analisado, conforme pode ser observado do 

Relatório Final (fl s. 266- 279 e-STJ).

A rotina de trabalho na Agência da Previdência Social (APS) de Bauru/SP 

e os antecedentes funcionais, por sua vez, também foram observados para fi ns de 

instrução do PAD.

A Comissão Processante fez juntar aos autos do processo administrativo 

a auditoria da matrícula da impetrante no período entre janeiro de 2001 a 

dezembro de 2004 (fl . 268 e-STJ). Já o Parecer/CONJUR/MPS n. 143/2010, 

que foi adotado pela autoridade coatora, transcreve parte dos depoimentos de 

outros servidores colhidos na instrução, com os quais se apurou não ser rotina 

de trabalho no INSS os funcionários utilizarem o próprio endereço residencial 

para preencher protocolos ou atualizar benefícios previdenciários de pessoas 

atendidas naquela Agência (fl s. 292-293 e-STJ).

Por outro lado, se o caso é de demissão ou de cassação de aposentadoria, 

qual seria o efeito prático do exame da fi cha funcional do agente faltoso? A 

correlação com o tipo penal, ao que tudo indica, não encontra moldura perfeita 

nesta situação do Direito Administrativo. A tipifi cação da conduta como ato 

sujeito à demissão ou à cassação de aposentadoria é antecedente ao exame 

da fi cha funcional ou das agravantes e atenuantes. Nessas circunstâncias, o 

ato administrativo que externa a punição é vinculado e não deixa margem ao 

julgador administrativo no concernente aos antecedentes funcionais ou possíveis 

atenuantes.

2) Da falta de relatórios a respeito dos benefícios que foram deferidos de 

forma irregular; do indeferimento de requerimento para análise das provas; da 

desconsideração de depoimentos dos segurados e de testemunhas que seriam favoráveis à 

impetrante; da confusão entre os números dos apartamentos ocupados pela impetrante 

e por sua irmã para o recebimento das correspondências dos segurados.

Infere-se do Relatório Final da Comissão Processante e do Parecer/

CONJUR/MPS n. 143/2010 que os autos foram instruídos com os seguintes 

memorandos, dentre outros: 41/2009 (referente ao benefício 41/132.068.024-

8); 103/2009 (informando os benefícios que foram concedidos por meio do 

endereço pessoal da impetrante).
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Além disso, na concessão do benefício n. 41/131.779.048-8 a João Ferreira 

Cruz, constatou-se que fora deferido pela impetrante sem o preenchimento 

da carência. Este benefício e o de n. 41/131.779.047-0, concedido a Fernando 

Manhães Vianna, eram oriundos do escritório de advocacia da irmã da 

impetrante, localizado em São Paulo/SP, tendo sido informado ao INSS o 

endereço da própria impetrante como sendo o dos benefi ciários (fl s. 273-275 

e-STJ).

Desse modo, não há razão para se alegar a falta de relatórios sobre os 

benefícios deferidos irregularmente. Conclusão diversa requer dilação 

probatória vedada nesta instrução sumária, pois o writ não veio instruído com 

o indeferimento dos referidos pedidos à Comissão Processante e a impetrante, 

por sua vez, também não demonstrou qual seria a imprescindibilidade da 

análise desses requerimentos para fins de modificação do resultado do 

julgamento administrativo. A pretensão aqui carece de prova pré-constituída e 

da demonstração do direito líquido e certo vindicado.

Por outro lado, a não-observância de parte dos depoimentos das 

testemunhas que relataram a vida funcional da impetrante antes da apuração 

dos fatos ou as respostas dos segurados que afi rmaram não conhecê-la, não 

macula a conclusão fi nal da Comissão Processante (fl s. 266-279 e-STJ).

Cabe aqui destacar ainda que a própria impetrante declarou à Comissão 

que registrou o seu endereço em três pedidos de benefícios que a ela foram 

dirigidos pelo estagiário do escritório de sua irmã - benefícios referentes a 

Fernando Manhães Vianna, a João Ferreira Cruz e à Maria Cecília Ferreira 

Alba (fl s. 290-291 e-STJ).

Confi ra-se também, nessa questão, o seguinte fragmento do relatório da 

Comissão (fl . 275-e-STJ):

Em momento algum se cogitou de má-fé por parte da servidora, o que 

demonstra os autos é que, a formatação dos benefícios e a forma utilizada pela 

servidora facilitaram a sua conclusão, pois como afirmou, se não utilizasse o 

seu endereço residencial, o sistema não aceitaria a formatação do processo. A 

Lei protetora dos idosos (Lei 10.741, de 01/10/2003), não contempla em seus 

incisos, o tal “jeitinho”, utilizado pela servidora. Em nenhum dos outros processos, 

dentre os que constam mais de 1000 benefícios concedidos pela indiciada e 

não oriundos do escritório de sua irmã, existem processos despachados com o 

mesmo “jeitinho”, isto é, a utilização de seu endereço residencial para os demais 

segurados.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

232

Ressalta-se que os benefi ciários chamados a depor também confi rmaram 

que nunca residiram em Bauru/SP (fl s. 291-292 e-STJ), e os servidores que 

depuseram, como já abordado anteriormente, também afirmaram não ser 

procedimento do INSS o servidor receber pedidos para concessão de benefícios 

e fornecer o próprio endereço como se o benefi ciário nele também residisse (fl . 

292 e-STJ).

Por fim, sobre a suposta confusão entre o número dos apartamentos 

da impetrante e de sua irmã no mesmo edifício (41 e 51), não há a devida 

comprovação do que fora alegado. Ao revés, observou-se que a ex-servidora 

declarou à Comissão que registrou o seu endereço em três pedidos de benefícios 

que a ela foram dirigidos pelo estagiário do escritório de sua irmã (fl s. 290-291 

e-STJ).

3) Da prova ilícita (e-mail que foi juntado à denúncia anônima).

O fato de a peça apócrifa ter sido instruída com cópia de e-mail enviado 

pela impetrante do endereço corporativo do INSS a escritório de advocacia 

(fl s. 263-265 e-STJ), também não vicia a apuração da veracidade dos fatos, 

notadamente porque o poder-dever da Administração Pública seria exercido 

independentemente dessa cópia, ou seja, apenas por força da denúncia anônima.

Isto quer dizer que a ilegalidade dessa prova na instrução do PAD residiria 

tão somente se ela fosse utilizada de forma exclusiva na fundamentação do ato 

de cassação da aposentadoria da impetrante. Essa situação ensejaria a violação 

ao sigilo da correspondência e a sua inadmissibilidade no processo, nos termos 

dos artigos 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, e 30 da Lei 9.784/99, uma 

vez que o documento obtido ilicitamente por particular não produz qualquer 

efeito no processo administrativo disciplinar.

Entretanto, essa não foi a única prova considerada pela Comissão 

Processante (fl s. 266- 279 e-STJ) e pelo Parecer/CONJUR/MPS n. 143/2010 

(fl s. 283-298 e-STJ), o qual foi acolhido pela autoridade coatora. Subsistem 

outras provas dos fatos que não são ilícitas nem dela derivam, ou seja, são 

autônomas, não guardam relação com o e-mail capturado pelo denunciante e 

não sofreram a repercussão deste.

Remanescem válidos o depoimento pessoal da impetrante, os testemunhos 

dos servidores e dos benefi ciários envolvidos, memorandos e os documentos 

apresentados para o deferimento dos benefícios sufi cientes à manutenção do ato 

administrativo atacado.
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Sobre a questão, confira-se o seguinte fragmento da ementa do HC 

93.050/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado pela Segunda 

Turma do E. Supremo Tribunal Federal:

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DE LIVROS CONTÁBEIS E 

DOCUMENTOS FISCAIS REALIZADA, EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, POR 

AGENTES FAZENDÁRIOS E POLICIAIS FEDERAIS, SEM MANDADO JUDICIAL. 

INADMISSIBILIDADE. ESPAÇO PRIVADO, NÃO ABERTO AO PÚBLICO, SUJEITO 

À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 

5º, XI). SUBSUNÇÃO AO CONCEITO NORMATIVO DE “CASA”. NECESSIDADE DE 

ORDEM JUDICIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

DEVER DE OBSERVÂNCIA, POR PARTE DE SEUS ÓRGÃOS E AGENTES, DOS 

LIMITES JURÍDICOS IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO E PELAS LEIS DA REPÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA 

COM TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PROVA 

ILÍCITA. INIDONEIDADE JURÍDICA. “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA. FISCALIZAÇÃO. PODERES. NECESSÁRIO RESPEITO AOS DIREITOS E 

GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES E DE TERCEIROS.

[...]

A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (“FRUITS 

OF THE POISONOUS TREE”): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.

- Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, 

unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide 

de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, 

de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter 

fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude 

originária.

- A exclusão da prova originariamente ilícita – ou daquela afetada pelo vício da 

ilicitude por derivação – representa um dos meios mais expressivos destinados 

a conferir efetividade à garantia do “due process of law” e a tornar mais intensa, 

pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva 

os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual 

penal. Doutrina. Precedentes.

- A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos “frutos da árvore 

envenenada”) repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios 

probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, 

acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que 

a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese 

em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder 

Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos 

agentes estatais, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade 

domiciliar.
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- Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por 

derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram 

acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da 

transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e 

legais, cuja efi cácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, 

traduz signifi cativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos 

cidadãos.

- Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, 

legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma 

de prova – que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova 

originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados 

probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela 

mácula da ilicitude originária.

A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA (“AN INDEPENDENT SOURCE”) 

E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA. DOUTRINA. 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO 

DE MELLO, v.g.). JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA 

CORTE AMERICANA): CASOS “SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES 

(1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. 

UNITES STATES (1988)”, v.g.. (HC 93.050, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda 

Turma, DJ de 1º.8.2008 - grifo nosso).

4) Da aplicação da pena de cassação de aposentadoria sem que fosse comprovada 

a prática de qualquer ato ilícito ou prejuízo à Administração Pública ou aos segurados, 

tampouco teria sido demonstrado o locupletamento ilícito da impetrante. Caracterizado 

estaria o erro administrativo escusável.

A aposentadoria da impetrante foi cassada pelas seguintes faltas funcionais: 

(1ª) no exercício de suas funções no cargo de Técnico do INSS formatou 

pelo menos 3 (três) benefícios de pessoas domiciliadas em São Paulo/SP cuja 

documentação foi a ela apresentada por estagiário do escritório de sua irmã na 

Agência da Previdência Social de Bauru/SP, tendo fornecido o próprio endereço 

para as correspondências a serem emitidas pelo INSS aos segurados, o que 

caracteriza a intermediação; (2ª) concessão irregular do benefício a João Ferreira 

da Cruz, domiciliado e assessorado pelo escritório de advocacia da irmã, ante 

o não cumprimento da carência prevista no artigo 182 do Decreto 3.048/99 à 

época do exame dos documentos pela impetrante.

A fundamentação do Relatório Final da Comissão Processante (fl s. 266-

279 e-STJ) e o Parecer/CONJUR/MPS n. 143/2010 (fl s. 283-298 e-STJ) 

demonstraram a ocorrência das condutas, notadamente pela análise dos 
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benefícios concedidos, declarações da impetrante, depoimentos dos demais 

servidores que atuam na mesma Agência da Previdência e dos segurados que 

haviam procurado inicialmente o escritório da irmã da impetrante. Desse 

modo, as condutas discriminadas são ilegais e se enquadram nos tipos dos 

incisos IX e XI do artigo 117 da Lei 8.112/90, o que afasta o erro escusável. O 

prejuízo à Administração Pública é inerente, sendo prescindível na hipótese a 

demonstração do enriquecimento ilícito da ex-servidora.

5) Do exame do pedido de reconsideração da cassação da aposentadoria feito na 

via administrativa (artigo 108 da Lei 8.112/90). Prazo de 30 dias.

O pedido de reconsideração da impetrante da decisão que cassou sua 

aposentadoria não foi inicialmente conhecido porque a autoridade coatora 

entendeu pela sua extemporaneidade. Entretanto, essa segunda decisão acabou 

por acolher também a fundamentação do Parecer/CONJUR/MPS n. 325/2010 

que analisou o mérito do pedido e afastou qualquer nulidade no PAD (fl . 380, 

item “a”, e-STJ). Confi ra-se (fl s. 362-380 e-STJ):

Segundo as normas legais acima transcritas, o prazo para interpor pedido 

de reconsideração fi ndava no dia 02 de junho de 2010, quarta-feira. Todavia, a 

ex-servidora somente apresentou referido recurso no dia 07 de junho de 2010, 

consoante Protocolo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fl . 01).

[...]

Neste ponto, oportuno destacar que a ocorrência de eventual nulidade do 

processo originário ou do ato impugnado pode ser conhecida inclusive de ofício 

pela Administração Pública, a qual com base no poder de autotutela deve rever 

seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, conforme prescreve o 

art. 114 do mesmo diploma [...].

[...]

Desta feita, seria necessária a comprovação de prejuízo efetivo à defesa, o que 

não ocorreu no caso em tela.

A Requerente aduz a nulidade do inquérito pela ilicitude da denúncia anônima 

que lhe deu origem, além da nulidade da conclusão da Comissão de inquérito 

e respectivo acolhimento pelas demais autoridades, por desrespeito à vedação 

constitucional à obtenção ilícita de provas.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, visto que, ao dispor acerca do 

Processo Administrativo Disciplinar, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, 

Lei 8.112, de 1990, em seu art. 143 incumbe à autoridade administrativa, ciente de 

irregularidade perpetrada no âmbito do serviço público, a sua apuração imediata, 
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mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar assegurado a ampla 

defesa constitucional ao investigando.

[...]

No caso em apreço, do compulsar dos autos, observa-se que as irregularidades 

empreendidas pela Requerente foram noticiadas por carta apócrifa.

[...]

Em que pese a vedação legal, assim como a restrição constitucional à liberdade 

de manifestação de pensamento, insculpida no art. 5º, inc. IV, da Magna Carta, não 

se haveria de furtar a apuração dos fatos noticiados à autoridade administrativa 

competente.

A finalidade precípua da vedação ao anonimato constitui, precisamente, 

a defesa do servidor, a fim de que não se tenha imiscuído em perseguições 

pessoais, acobertadas pela impunidade do seu delator.

[...]

Alega a nulidade do procedimento administrativo, com base na Teoria dos 

Frutos da Ilicitude e princípio da convivência das liberdades, pela ilicitude na 

obtenção do e.mail do segurado.

Mais uma vez não devem as alegações da Requerente, uma vez que o correio 

eletrônico corporativo fornecido ao servidor é ferramenta de trabalho, não se 

cogitando de intimidade a ser preservada, visto que dito e.mail tam uso restrito 

a fi ns de trabalho e não se afastando à propriedade da Administração sobre o 

computador e sobre o próprio provedor de acesso à internet.

[...]

Ademais, a denúncia anônima, na qual foi afixada o e.mail em comento, 

foi objeto de verifi cação da existência de mínimos critérios de plausibilidade 

e admissibilidade para instauração do Processo Administrativo Disciplinar 

originário.

[...]

Compulsando os autos do Processo Administrativo Disciplinar e analisando o 

Termo de Indiciação, constata-se a improcedência das alegações da Recorrente, 

uma vez que o acima exposto foi devidamente observado no presente Processo. 

É o que se observa da indiciação da ex-servidora Célia Candozin de Oliveira 

Rodrigues [...].

[...]

Ora, a Recorrente foi notifi cada da instauração do processo (fl . 29 da PAD), recebeu 

cópia dos autos, fl . 35 do PAD, e constitui advogado, fl . 97 do PAD. Assim sendo, é 

descabida a imputação à Administração de cerceamento de defesa, não havendo 

quaisquer nulidades no Processo Administrativo Disciplinar.
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[...]

Diante do exposto, e do que do mais consta no presente Processo, opino para 

que:

a) Não seja conhecido o Pedido de reconsideração formulado por CÉLIA 

CANDOZIN DE OLIVEIRA RODRIGUES, por manifesta intempestividade e por 

ausência de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 35664.00144/2009-83, 

com base no art. 108 da Lei 8.112, de 1990 combinado com o art. 63, I, da Lei n. 

9.784, de 1999; (grifos adicionados)

No mesmo sentido, a decisão da autoridade coatora:

Acolho a manifestação da Consultoria Jurídica, consubstanciada no PARECER/

CONJUR/MPS n. 32/2010, aprovado pelo DESPACHO/CONJUR/MPS n. 1.059/2010, 

e, com fundamento no inciso I do art. 1º do Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 

1999, decido:

a) Não conhecer o Pedido de Reconsideração interposto por CÉLIA CANDOZIN 

DE OLIVEIRA RODRIGUES, por manifesta intempestividade e por ausência de 

nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 35664.00144/2009-83, com base 

no art. 108 da Lei 8.112, de 1990 combinado com o art. 63, I, da Lei n. 9.784, de 

1999; (grifos adicionados)

Assim, não há que se falar em declaração de nulidade da cassação 

aposentadoria, pois não ocorreu o efetivo prejuízo à impetrante no exame de seu 

pedido de reconsideração. Incide à espécie o princípio pas de nullité sans grief.

6. Da aplicação dos princípios da proporcionalidade da razoabilidade a fi m de 

que seja afastada a cassação da aposentadoria da impetrante.

Como já afi rmado alhures a atuação da Administração Pública quando se 

depara como situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses 

de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade 

para aplicar a pena por tratar-se de ato vinculado.

Esse foi o entendimento da Primeira Seção desta Corte Superior, ao 

denegar a ordem no MS 15.437/DF, por maioria de votos. Confi ra-se a ementa 

do julgado, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PORTARIA N. 23/2010 DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO GABINETE DE 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DO 

IMPETRANTE DOS QUADROS DA ABIN. PRÁTICA DA INFRAÇÃO DO ART. 117, XI, 
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DA LEI 8.112/90. ATUAÇÃO COMO PROCURADOR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS 

NA DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIROS. OCORRÊNCIA. PENA DE DEMISSÃO. 

DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. PREVISÃO LEGAL. ART. 132, XIII, DA LEI 

8.112/90. AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO PELO CRIME DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. 

DESCARACTERIZAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. NÃO-

OCORRÊNCIA.

1. Volta-se o mandado de segurança contra a Portaria n. 23/2010, por meio 

da qual o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República demitiu o impetrante do cargo de Ofi cial de Inteligência 

do Quadro de Pessoal da ABIN.

2. O ato administrativo impugnado no writ aplicou a pena de demissão ao 

impetrante com fundamento nos arts. 116, II e III, 117, XI e XVIII, e 132, XIII, todos da 

Lei 8.112/90, por ter atuado, como procurador ou intermediário, junto a repartições 

públicas.

3. O impetrante objetiva anular a Portaria n. 23/2010 com base em quatro 

fundamentos, assim resumidos: (a) na fundamentação do ato impugnado não 

consta qualquer referência ao descumprimento, pelo impetrante, dos deveres 

funcionais contidos nos arts. 116, II e III, e 117, XVIII, todos da Lei 8.112/90, que 

também serviram de base a sua condenação. Assim, entende que o ato coator é 

nulo por ter se baseado em dispositivos que não se amoldam à descrição fática e 

à motivação constante da Portaria n. 23/2010; (b) não estão presentes, no caso, os 

elementos necessários à confi guração do tipo “advocacia administrativa”, como 

exemplo, ter se valido o agente da sua condição de servidor para obter vantagem 

indevida para si ou para outrem; (c) lesão ao princípio da razoabilidade, já que 

entende arbitrária e desproporcional a pena de demissão que lhe foi aplicada; e 

(d) prescrição da pretensão punitiva.

4. A INDIGITADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO COATOR QUANTO ÀS 

INFRAÇÕES AOS DEVERES FUNCIONAIS CONTIDOS NOS ARTS. 116, II E III, E 117, 

XVIII, TODOS DA LEI N. 8.112/90.

4.1. Pretende o impetrante anular a Portaria n. 23/2010, ao argumento de que 

algumas das infrações que lhe servem de base não teriam sido motivadas.

4.2. De uma rápida leitura do apontado ato coator, verifi ca-se que a pena 

de demissão foi aplicada por ter o impetrante infringido a vedação contida no 

art. 117, XI, da Lei n. 8.112/90, que proíbe os servidores públicos civis da União 

de “atuar, como procuradores ou intermediários, junto a repartições públicas”. 

Independentemente de haver, ou não, o agente vulnerado os deveres funcionais 

dos arts. 116, II e III, e 117, XVIII, da Lei 8.112/90, é fato que a simples consumação 

do tipo do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, já seria sufi ciente para a aplicação da pena 

de demissão, nos termos do art. 132, XIII, do mesmo estatuto legal.

4.3. Ademais, a prática da infração contida no art. 117, XI, da Lei 8.112/90 

pressupõe a anterior e imediata violação aos deveres funcionais contidos no art. 
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116, II e III, da Lei 8.112/90. Em outras palavras, a prática da infração mais grave 

absorve uma série de condutas anteriores de menor gravidade que, isoladamente, 

já confi guram violação a deveres funcionais. Com efeito, quando o agente público 

atua como procurador junto a repartições públicas, infração descrita no art. 117, 

XI, da Lei 8.112/90, intuitivamente age com deslealdade à instituição a que serve 

(art. 116, II, da Lei 8.112/90) e deixa de observar as normas legais e regulamentares 

(art. 116, III, da Lei 8.112/90) pertinentes, proibitivas desse tipo de atuação.

4.4. De qualquer modo, como o impetrante não foi punido com outra 

penalidade além da demissão, portanto, não houve sanção autônoma pelas 

infrações dos arts. 116, II e III, e 117, XVIII, da Lei 8.112/90, não há que se falar em 

direito líquido e certo de ter anulada a Portaria n. 23/2010, ato que se mantém 

única e exclusivamente por ter o agente cometido a infração descrita no art. 117, 

XI, c/c art. 132, XIII, ambos da Lei 8.112/90.

5. A SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO “ADVOCACIA 

ADMINISTRATIVA”.

5.1. Defende o impetrante que não estão presentes, no caso, os elementos 

necessários à confi guração do tipo “advocacia administrativa”, como exemplo, 

ter se valido o agente da sua condição de servidor para obter vantagem indevida 

para si ou para outrem.

5.2. Quanto a esse argumento, carece o autor de interesse processual, já 

que o próprio ato coator excluiu a condenação pela prática de “advocacia 

administrativa”, por ausência de provas quanto às elementares do tipo.

5.3. O Ministério Público, em seu parecer, deixou claro que não examinaria 

as alegações do impetrante quanto à descaracterização do tipo “advocacia 

administrativa”, por tratar-se de infração afastada pela Comissão processante por 

ausência de provas do delito.

6.  A SUPOSTA LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA.

6.1. A infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90 – “atuar, como procurador ou 

intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios 

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou 

companheiro” –, impõe a aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 132, XIII, 

desse mesmo estatuto.

6.2. Portanto, nesse caso, o administrador não tem qualquer margem de 

discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. 

Confi gurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de 

demissão, nos termos do art. 132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização 

criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso.

6.3. Não há que se falar, portanto, em desproporcionalidade da pena, já que 

informada pelo princípio da legalidade estrita, não havendo margem para a 

dosimetria da sanção pelo administrador.
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7. A ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

7.1. Nesse ponto, o impetrante defende que, como a infração do art. 117, 

XI, da Lei 8.112/90 também configura o crime de advocacia administrativa, 

previsto no art. 321 do Código Penal, a prescrição não se dá em cinco anos, mas 

em dois, nos termos do art. 142, § 2º, da Lei 8.112/90, verbis: “Art. 142. A ação 

disciplinar prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo 

em comissão. § 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às 

infrações disciplinares capituladas também como crime”. Assim, como o crime 

de advocacia administrativa tem prazo prescricional de dois anos, defende que 

este deve ser o prazo aplicável à espécie, por tratar-se de infração disciplinar que 

também confi gura um crime.

7.2. A tese não prospera por quatro motivos: (a) o impetrante não foi punido 

pelo crime de advocacia administrativa, expressamente afastado pelo parecer 

da Comissão Processante, que gerou a Portaria n. 23/2010, ora impugnada. 

Assim, não tendo sido imputada ao impetrante a prática de qualquer crime, mas 

apenas de uma infração disciplinar, não deve ser aplicado o art. 142, § 2º, da Lei 

8.112/90, mas o inciso I, primeira parte, desse mesmo dispositivo, segundo o qual 

“a ação disciplinar prescreverá (...) em cinco anos, quanto às infrações puníveis 

com demissão”, que é o caso dos autos; (b) o crime de advocacia administrativa, 

previsto no art. 321 do CP, não se confunde, necessariamente, com a infração 

disciplinar prevista no art. 117, XI, da Lei 8.112/90. A infração disciplinar, para 

confi gurar-se, não exige que o agente patrocine interesse privado, nem que se 

valha da sua condição de funcionário público. Basta, para tanto, que atue como 

procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Nesses termos, não 

havendo identidade, necessária, entre o crime de advocacia administrativa e a 

infração disciplinar do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, a exclusão em abstrato do 

ilícito penal impõe a adoção, para a infração administrativa, do prazo prescricional 

regulado na própria Lei 8.112/90; (c) Para o Superior Tribunal de Justiça, o prazo 

de prescrição previsto na lei penal somente aplica-se às infrações disciplinares 

capituladas também como crime, quando o próprio ato de demissão tipifi que 

a conduta do agente como ilícito criminal. Igualmente, entende-se que a mera 

presença de indícios de prática de crime sem a devida apuração nem formulação 

de denúncia obsta a aplicação do art. 142, § 2º, da Lei 8.112/90; e (d) mesmo 

que aplicável a regra do Código Penal, não estaria consumada a prescrição, pois, 

diferentemente do que defende o impetrante, o prazo regulado pelo Código 

Penal aplicável à espécie seria de quatro anos, e não de dois anos. Com efeito, 

o art. 321 do Código Penal comina pena máxima em abstrato de 1 (um) ano 

para o crime de advocacia administrativa. Já o art. 109, V, do CP determina que a 

prescrição deve ser regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade prevista 

em abstrato, sendo de quatro anos o prazo quando “o máximo da pena é igual a 

um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.
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7.3. Segundo consta da petição inicial, a atuação do impetrante como 

procurador junto ao Ministério da Justiça deu-se nos dias 9, 10, 11 e 12 de 

novembro de 2004 (PAD 80054.001.206/2002-07/SE/MJ) e 12 de junho de 2006 

(PAD 08005.000.796/2003-13/SE/MJ), sendo que a Portaria n. 585/2008-DG/ABIN, 

que instaurou o processo administrativo disciplinar, data de 31 de outubro de 

2008, portanto, menos de quatro anos após a ocorrência dos fatos que resultaram 

na pena de demissão. Portanto, perfeitamente observado o prazo legal.

8. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado (MS 15.437/DF, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 

26/11/2010 - grifos nosso).

Ante o exposto, denego a segurança.





Súmula n. 612





SÚMULA N. 612

O certifi cado de entidade benefi cente de assistência social (CEBAS), 

no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fi ns tributários, 

retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

Referência:

CTN, arts. 9º, IV, c, e 14.

Precedentes:

AgRg no AREsp  115.095-RJ  (1ª T, 11.02.2014 – DJe 19.02.2014)

AgRg no AREsp  4.224-GO  (1ª T, 1º.04.2014 – DJe 08.04.2014)

REsp   1.517.801-SC  (1ª T, 17.09.2015 – DJe 25.09.2015) – 

      acórdão publicado na íntegra

AgInt no AREsp  32.152-PR  (1ª T, 15.12.2016 – DJe 07.02.2017)

AgRg no AREsp  194.981-RJ  (2ª T, 23.06.2015 – DJe 1º.07.2015)

REsp   1.592.203-RS  (2ª T, 07.06.2016 – DJe 13.06.2016)

AgInt no REsp  1.600.065-RS  (2ª T, 02.08.2016 – DJe 12.08.2016)

AgInt no REsp  1.596.529-PR  (2ª T, 09.08.2016 – DJe 18.08.2016)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018





RECURSO ESPECIAL N. 1.517.801-SC (2013/0384089-6)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Hospital Municipal de Dionisio Cerqueira

Advogado: Cleyton Adriano Moresco

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CERTIFICADO. 

NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. FUNDAMENTO 

DO ACÓRDÃO A QUO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. A circunstância do recorrido não possuir o Certifi cado de 

Entidade Benefi cente de Assistência Social (CEBAS), não é sufi ciente 

a impedir o reconhecimento da imunidade tributária no caso concreto 

pois, a teor da jurisprudência desta Corte, referido certifi cado trata-se 

de ato declaratório. Precedentes: AgRg no AREsp 212.376/RJ, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 11/10/2012; AgRg 

no AREsp 291.799/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 1/8/2013.

2. A recorrente deixou de impugnar a fundamentação adotada 

pelo Tribunal de origem no sentido de que o fato de a autora constituir 

uma autarquia municipal não constitui motivo legítimo a impedir-lhe 

a fruição da imunidade tributária, já que o conceito constitucional 

de entidade benefi cente de assistência social não contempla restrição 

alguma à natureza da benefi ciária da imunidade tributária em tela, o 

que enseja a aplicação, no ponto, do óbice da Súmula 283/STF.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, 

não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
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por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 

negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa, Olindo Menezes 

(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) e Napoleão Nunes Maia Filho 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de setembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 25.9.2015

RELATÓRIO

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

pela Fazenda Nacional, com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl s. 

506-507):

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

APLICABILIDADE DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/91. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PÚBLICO. SUFICIÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MATERIAIS. LIMITE 

DA CAUSA DE PEDIR. PRESCRIÇÃO.

1. A imunidade tributária pleiteada pela autora encontra fulcro no art. 195, § 

7º, da CF/88, o qual condicionou a obtenção da imunidade ao atendimento das 

exigências estabelecidas em lei. Em suma, tem-se como aplicáveis as exigências 

arroladas no art. 55 da lei n. 8.212/91, com as alterações dadas pelos arts. 5º da Lei 

n. 9.429/96, 1º da Lei n. 9.528/97 e 3º da MP n. 2.187/01 e sem as alterações que 

lhe foram promovidas pela lei n. 9.732/98.

2. Não contemplando, a exordial, a discussão sobre o atendimento aos 

requisitos estabelecidos pela lei 12.101/09 - a qual revogou o art. 55 da lei 

8.212/91 - ela se situa fora da causa de pedir, não integrando o objeto da lide. 

Desta feita, mostra-se impossível analisar o direito da parte à fruição da presente 

imunidade tributária no período posterior ao início da vigência da nova lei 

(30/11/09), o que demandará ação própria.

3. Conforme entendimento manifestado pelo STF no RE n. 566.621, cuja 

decisão possui repercussão geral, o novo termo inicial da prescrição instituído 

pela LC n. 118/2005 - o pagamento antecipado - pode ser aplicado também às 

ações ajuizadas após a vigência da LC n. 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005, 

e não somente aos pagamentos indevidos efetuados após essa data. Tendo sido 

ajuizada a presente ação em 03/08/2009 - data posterior, portanto, ao início 
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da vigência da LC n. 118/2005 - aplica-se o novo termo inicial, de modo que os 

pagamentos realizados antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação 

encontram-se prescritos.

4. O simples fato de a autora constituir uma autarquia municipal não constitui 

motívo legítimo a impedir-lhe a fruição da imunidade tributária, já que o conceito 

constitucional de entidade beneficente de assistência social não contempla 

restrição alguma à natureza da beneficiária da imunidade tributária em tela. 

Pelo contrário; no caso, é justamente de sua natureza pública que decorrem 

o seu caráter benefi cente e a sua utilidade pública, bem como a ausência de 

fins lucrativos e a aplicação integral de seus recursos na atividade, isto é, o 

atendimento aos requisitos materiais para o gozo da imunidade. Ademais, a lei 

8.212/91 não dispõe que os requisitos nela contidos só se aplicam às pessoas 

jurídicas de direito privado, diversamente do que ocorre na lei 12.101/09.

5. Havendo prova de que o apelado atende aos requisitos materiais elencados 

no art. 55 da lei 8.212/91, o fato de ele não dispor do CEBAS ou de declaração 

de utilidade pública federal, estadual ou municipal não constitui óbice ao 

reconhecimento do seu direito ao gozo da imunidade tributária, em atendimento 

ao próprio postulado normativo-aplicativo da razoabilidade. Tampouco impede o 

reconhecimento do direito à imunidade a possibildiade de o Hospital locar seus 

apartamentos e consultórios, já que os valores arrecadados por meio dessa prática 

- a qual só perdurou até 2004 - reverteram em proveito do próprio Hospital.

6. Apelação e reexame necessário parcialmente providos, para que o autor 

faça jus somente à repetição dos valores pagos a título de cota patronal entre 

03/08/2004 e 30/11/2009.

Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme ementa de fl . 547.

No apelo especial, a parte recorrente alega violação do art. 55, I e II, da Lei 

8.212/91 aduzindo, em síntese, que a recorrida não faz jus à imunidade tributária 

pois, conforme reconhecido pelo acórdão a quo, não possui o Certifi cado de 

Entidade Benefi cente de Assistência Social (CEBAS) nem é declarada entidade 

de utilidade pública federal ou estadual.

Contrarrazões às fl s. 567-572.

Juízo positivo de admissibilidade às fl s. 574-575.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Emerge dos autos que 

o Hospital Municipal Dr. Luiz Carlos Barreiro, ora recorrido, ajuizou, na 
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origem, ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, em desfavor da 

Fazenda Nacional, objetivando “declarar o direito do Autor ao não recolhimento 

de contribuições sociais previdenciárias (parte patronal), arrecadadas e 

administradas pela requerida, tendo em vista a imunidade frente a tais exações, 

desde a data de sua criação” (fl s. 27-28).

O Juízo a quo julgou procedente a demanda para (fl s. 438-439):

a) declarar o direito do Hospital Municipal Dr. Luiz Carlos Barreiro, de Dionísio 

Cerqueira/SC, à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, em 

relação às contribuições para a seguridade social (cota patronal);

b) condenar a União/Fazenda Nacional a restituir, em favor do Hospital 

Municipal Dr. Luiz Carlos Barreiro, de Dionísio Cerqueira/SC, os valores pagos a 

título de contribuição para a seguridade social, observado o prazo prescricional 

conforme estipulado no item 2.1 desta sentença, devendo os valores a serem 

restituídos serem apurados com base nos demonstrativos das fls. 107/288, 

acrescidos de atualização pela Taxa Selic desde a data de seu pagamento.

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação 

“para que o autor faça jus somente à repetição dos valores pagos a título de cota 

patronal entre 03/08/2004 a 30/11/2009” (fl . 504).

Irresignado, o ente público, amparando-se nas disposições do artigo 55, 

I e II, da Lei 8.212/91, defende nas razões do apelo especial que o recorrido - 

Hospital Municipal Dr. Luiz Carlos Barreiro - não faz jus à imunidade tributária 

pois, conforme reconhecido pelo acórdão a quo, não possui o Certifi cado de 

Entidade Benefi cente de Assistência Social (CEBAS) nem é declarada entidade 

de utilidade pública federal ou estadual.

Tenho, contudo, que razão não assiste à recorrente.

De fato, ao dirimir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou que a 

circunstância do autor, ora recorrido, não possuir o Certifi cado de Entidade 

Benefi cente de Assistência Social (CEBAS), não seria sufi ciente a impedir 

o reconhecimento da imunidade tributária, pois “o legislador, ao acrescentar 

esse requisito (ser a entidade portadora do CEBAS) àqueles necessários para 

o reconhecimento da imunidade, visava a garantir que a entidade em tela 

verdadeiramente constituísse uma entidade benefi cente de assistência social, a justifi car 

o gozo da imunidade tributária. É dizer: estabeleceu um requisito formal tendo em 

vista o atendimento a um requisito material” (fl . 500, grifamos).
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Mutatis mutantis, é de ver-se que o entendimento manifestado pelo acórdão 

recorrido não destoa da orientação consolidada nesta Corte no sentido de que o 

certifi cado que reconhece a entidade como fi lantrópica tem efeito ex tunc, por se tratar 

de ato declaratório, consoante orientação consagrada pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 115.510/RJ.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CERTIFICADO. NATUREZA 

DECLARATÓRIA DO ATO.

1. O certifi cado que reconhece a entidade como fi lantrópica, de utilidade pública, 

tem efeito ex tunc, por se tratar de um ato declaratório, consoante orientação 

consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 115.510/RJ. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 212.376/RJ, Rel. Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 11/10/2012).

TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. CERTIFICADO. 

NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS EX TUNC. CRÉDITOS PRETÉRITOS. 

INEXIGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ consolidou seu entendimento no sentido de que o certificado que 

reconhece a entidade como fi lantrópica, de utilidade pública, tem efeito ex tunc, 

por se tratar de ato declaratório, consoante orientação consagrada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 115.510/RJ.

[...]

Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 291.799/RJ, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1/8/2013).

No mais, da leitura atenta das razões do apelo especial, infere-se que a 

recorrente não se insurgiu contra o fundamento de que “o fato de a autora 

constituir uma autarquia municipal não constitui motivo legítimo a impedir-

lhe a fruição da imunidade tributária, já que o conceito constitucional de 

entidade benefi cente de assistência social não contempla restrição alguma à 

natureza da benefi ciária da imunidade tributária em tela” (fl . 501), o que atrai a 

incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, in verbis: “Inadmissível o recurso 

extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente, e o recurso não abrange todos eles”.

Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso especial e, 

nesta extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.





Súmula n. 613





SÚMULA N. 613

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de 

Direito Ambiental.

Referências:

CF/1988, art. 225.

Lei n. 4.771/1965 (revogada).

Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, 14, § 1º.

Lei n. 12.651/2012, arts. 61-A a 65.

Precedentes:

AgRg no RMS  28.220-DF  (1ª T, 18.04.2017 – DJe 26.04.2017) – 

      acórdão publicado na íntegra

REsp   948.921-SP  (2ª T, 23.10.2007 – DJe 11.11.2009)

AgRg no REsp  1.491.027-PB  (2ª T, 13.10.2015 – DJe 20.10.2015)

AgRg no REsp  1.494.681-MS  (2ª T, 03.11.2015 – DJe 16.11.2015)

AgRg no REsp  1.497.346-MS  (2ª T, 19.11.2015 – DJe 27.11.2015)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA N. 28.220-DF (2008/0251026-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: Associação dos Moradores do Córrego das Antas - AMCA - 

   Lago Sul e outros

Advogados: Dennis Torres Mostacato e outro(s) - DF010957

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes e outro(s) - DF006546

Agravado: Distrito Federal

Procurador: Mário César Lopes Barbosa e outro(s) - DF008943

Agravado: Terracap Companhia Imobiliária de Brasília

Advogado: Diego Alberto Brasil Fraga e outro(s) - DF023665

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL. LEGALIDADE NO ATO DO ESTADO DE 

DISCIPLINAR A UTILIZAÇÃO DA ÁREA E ZELAR PARA 

QUE SUA DESTINAÇÃO SEJA PRESERVADA. A OCUPAÇÃO 

DE ÁREA PÚBLICA, FEITA DE MANEIRA IRREGULAR, 

NÃO GERA OS EFEITOS GARANTIDOS AO POSSUIDOR 

DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE 

FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. 

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO A SER AMPARADO PELA VIA MANDAMENTAL, 

RESSALVA DAS VIAS PROCESSUAIS ORDINÁRIAS. 

PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO 

FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DA AMCA E OUTROS A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os impetrantes buscam o reconhecimento da ilegalidade 

no procedimento de desocupação perpetrado pelo Secretário de 

Administração de Parques do Distrito Federal, objetivando que a 
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autoridade coatora abstenha-se de praticar qualquer ato tendente a 

remover os moradores do Parque das Copaíbas.

2. Nos termos da Lei Complementar Distrital 265/1999 e Lei 

Distrital 1.600/1997, não há como reconhecer a ilegalidade no ato 

do Estado de disciplinar a utilização da área e zelar para que sua 

destinação seja preservada. É justamente por estar inserida na citada 

APA, que incumbe ao Estado o gerenciamento da área, exercendo 

regularmente o direito de restringir o uso e gozo da propriedade em 

favor do interesse da coletividade.

3. Cumpre ao Estado, nestas situações, empreender ações efetivas 

visando não só a salvaguarda da diversidade biológica local, como 

também a regência urbanística das áreas, garantindo a sustentabilidade 

do usufruto dos recursos disponibilizados pela Natureza, além de 

atender ao projeto original da Capital, que assegura a existência de 

áreas de lazer no Lago voltadas à população em geral do Distrito 

Federal.

4. Vale frisar que a própria impetrante reconhece que ocupa a 

área de maneira irregular e precária, uma vez que a Ação de Interdito 

Proibitório já reintegrou a TERACAP na posse da área em litígio, 

assim, não há como reconhecer a violação a direito líquido e certo 

como sustentando na peça inaugural da segurança.

5. É fi rme o entendimento desta Corte de que a ocupação de 

área pública, feita de maneira irregular, não gera os efeitos garantidos 

ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil, confi gurando-se mera 

detenção.

6. Não prospera também a alegação de aplicação da teoria do 

fato consumado, em razão de os moradores já ocuparem a área, com 

tolerância do Estado por anos, uma vez que tratando-se de construção 

irregular em Área de Proteção Ambiental-APA, a situação não se 

consolida no tempo. Isso porque, a aceitação da teoria equivaleria a 

perpetuar o suposto direito de poluir, de degradar, indo de encontro ao 

postulado do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo 

essencial à qualidade sadia de vida.

7. Agravo Regimental da AMCA e outros a que se nega 

provimento.
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ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao Agravo 

Regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina 

Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 26.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Cuida-se de Agravo 

Regimental interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

CÓRREGO DAS ANTAS-AMCA LAGO SUL e OUTROS em face da 

decisão de fl s. 587/596 que negou provimento ao seu Recurso Ordinário, nos 

termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE 

NO ATO DO ESTADO DE DISCIPLINAR A UTILIZAÇÃO DA ÁREA E ZELAR PARA QUE 

SUA DESTINAÇÃO SEJA PRESERVADA. A OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, FEITA DE 

MANEIRA IRREGULAR, NÃO GERA OS EFEITOS GARANTIDOS AO POSSUIDOR DE BOA-

FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. 

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA 

VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, RESSALVA DAS VIAS 

PROCESSUAIS ORDINÁRIAS.

2. Nas razões do seu Agravo Regimental, os recorrentes defendem que 

nem a TERRACAP, nem o GDF fi zeram prova de que a área ocupada é de 

domínio público, nem que integra área de preservação ambiental. Apontam, 

ainda, que a APA não tem seu uso proibido, e, sim, monitorado.

3. Sustentam que o Parque das Copaíbas não pode existir no mundo 

jurídico como unidade de conservação e, também, na prática, já que o DF 

infringiu as próprias normas de criação (Decreto Distrital 17.391/1996 e 
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Lei 1.600/1997) que obrigam o Ente Público a proporcionar oportunidade, 

cadeira, participação na implantação dos Parques aos moradores e conselhos 

comunitários. Ouviu-se dizer que o Plano de Manejo foi feito e nenhuma 

consulta foi feita à atuante Associação dos Moradores do Córrego das Antas, 

verdadeiros interessados na preservação da área.

4. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. A despeito das 

bem lançadas razões apresentadas no Agravo Regimental, razão não lhe assiste.

2. Os impetrantes buscam o reconhecimento da ilegalidade no 

procedimento de desocupação perpetrado pelo Secretário de Administração de 

Parques do Distrito Federal, objetivando que a autoridade coatora abstenha-

se de praticar qualquer ato tendente a remover os moradores do Parque das 

Copaíbas.

3. Da leitura atenta de todas as peças carreadas aos autos, verifi ca-se que a 

criação do Parque das Copaíbas tem por objetivo a conservação dos ecossistemas 

locais da região, a preservação das espécies vegetais e animais existentes na área, 

além do fomento às atividades educativas, culturais e recreativas na região, tudo 

em conformidade com a Lei Complementar Distrital 265/1999.

4. Verifi ca-se, ainda, que a área em apreço encontra-se inserida na Área 

de Proteção Ambiental do Lago Paranoá – APA do Lago Paranoá, conforme 

dispõe a Lei Distrital 1.600/1997.

5. Assim, não há como reconhecer a ilegalidade no ato do Estado de 

disciplinar a utilização da área e zelar para que sua destinação seja preservada. 

É justamente por estar inserida na citada APA, que incumbe ao Estado o 

gerenciamento da área, exercendo regularmente o direito de restringir o uso e 

gozo da propriedade em favor do interesse da coletividade.

6. No mais, é dever do Estado, nestas situações, empreender ações efetivas 

visando não só a salvaguarda da diversidade biológica local, como também a 

regência urbanística das áreas, garantindo a sustentabilidade do usufruto dos 

recursos disponibilizados pela Natureza, além de atender ao projeto original da 

Capital, que assegura a existência de áreas de lazer no Lago voltadas à população 

em geral do Distrito Federal.
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7. Ainda, vale frisar que os próprios impetrantes reconhecem que ocupam a 

área de maneira irregular e precária, assim não há como reconhecer a violação a 

direito líquido e certo como sustentado na peça inaugural da segurança.

8. O acórdão recorrido, inclusive, assevera que já foi julgada Ação de 

Interdito Proibitório reintegrando a TERRACAP na posse da área em litígio, 

bem como determinando a desocupação pelos moradores no prazo de 30 dias.

9. Neste sentido, é fi rme o entendimento desta Corte de que a ocupação 

de área pública, feita de maneira irregular, não gera os efeitos garantidos 

ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil, confi gurando-se mera detenção. 

Confi ram-se, a propósito, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. JARDIM 

BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. 

INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular 

do domínio, é mera detenção, que não gera os direitos, entre eles o de retenção, 

garantidos ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil. Precedentes do STJ.

2.”Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse 

e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se 

reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não 

possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A ocupação de área 

pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera 

detenção. Se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões realizadas 

depende da confi guração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência 

desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na inexistência do dever 

de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias” (REsp 863.939/RJ, Rel. Min. Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 24.11.2008).

3. “Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, 

mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de retenção por 

benfeitorias” (REsp 699.374/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, DJ 18.6.2007).

4. “A ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se 

afi gura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. Não 

induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do Código Civil/1916)” (REsp 

489.732/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 13.6.2005).

5. “Tem-se como clandestina a construção, a qual está inteiramente em logradouro 

público, além do fato de que a sua demolição não vai trazer nenhum benefício direto 

ou indireto para o Município que caracterize eventual enriquecimento, muito pelo 

contrário, já que se está em discussão é a desocupação de imóvel público de uso 

comum que, por tal natureza, além de inalienável, interessa a toda coletividade” 

(REsp 245.758/PE, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 15.5.2000).
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6. Recurso Especial provido (REsp 900.159/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

27.2.2012).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENS PÚBLICOS. AÇÃO POSSESSÓRIA 

DE REINTEGRAÇÃO. DETENÇÃO IRREGULAR DO PARTICULAR. DESOCUPAÇÃO. 

CABIMENTO.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar 

todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando 

que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em 

obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Trata-se, in casu, de bem público ocupado irregularmente por particular 

que, mesmo após notifi cação para desocupação, permaneceu no bem. Insurge-se 

o recorrente contra o tipo de ação promovida pela recorrida para fazer cessar a 

desocupação.

3. Tem-se caso de ocupação de área pública, a qual, dada sua irregularidade, não 

pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.

4. Não há como prosperar qualquer alegação do recorrente para fazer-se 

permanecer com a detenção irregular do bem público. Ademais, não se discute 

nos autos a propriedade do bem, portanto, plenamente cabível a ação possessória 

para fazer desocupar de bem público quem o detinha de forma irregular. Portanto, 

não pode prosperar a alegação do recorrente de que não cabe ação possessória de 

reintegração no presente caso.

5. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1.203.500/RJ, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.10.2010).

10. Não prospera também a alegação de aplicação da teoria do fato 

consumado, em razão de os moradores já ocuparem a área, com tolerância 

do Estado por anos, uma vez que tratando-se de de construção irregular em 

Área de Proteção Ambiental-APA, a situação não se consolida no tempo. Isso 

porque, a aceitação da teoria equivaleria a perpetuar o suposto direito de poluir, 

de degradar, indo de encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado, bem 

de uso comum do povo essencial à qualidade sadia de vida.

11. A propósito, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO 

PERMANENTE. PROXIMIDADE A LEITO DE RIO. CONSTATAÇÃO DE ATIVIDADE 

CAUSADORA DE IMPACTO AMBIENTAL. CASAS DE VERANEIO. IMPOSSIBILIDADE 

DE ALEGAÇÃO DE FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE 
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AQUISIÇÃO DE DIREITO DE POLUIR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO DO 

RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC. CONTROVÉRSIA 

IDÊNTICA A OUTRAS JULGADAS COLEGIADAMENTE PELA TURMA. ALEGAÇÃO DE 

INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA NOVA CODIFICAÇÃO FLORESTAL. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 

CONTRARRAZÕES EM RECURSO ESPECIAL.

1. O art. 557, “caput”, do CPC, autoriza o julgamento monocrático de recurso 

na hipótese de confronto com jurisprudência de Tribunal Superior, o caso concreto 

amoldando-se com perfeição a esse normativo por tratar de demanda símile a outras 

sobre a edifi cação em área de proteção ambiental no Estado do Mato Grosso do Sul 

(Ivinhema).

2. A invocação da revogação do antigo Código Florestal pela Lei 12.651/2012 e da 

eventual infl uência na resolução da controvérsia constitui tese não prequestionada 

na origem, tampouco aludida a tempo e modo próprios pelo agravante, que deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para as contrarrazões de recurso especial.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.497.346/MS, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJe 27.11.2015).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA INALTERADOS. 

PRECEDENTES. FATO CONSUMADO. MATÉRIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA.

1. Cuida-se de ação civil pública na qual a parte ora recorrente foi condenada a 

demolir casa que edifi cou em área de preservação permanente correspondente a 

manguezal e a margem de curso d´água, a remover os escombros daí resultantes e a 

recuperar a vegetação nativa do local.

2. O imóvel em questão foi alienado. Entretanto, a alienação promovida em 

momento posterior à propositura da Ação Civil Pública pela empreendedora não 

tem o condão de alterar os efeitos subjetivos da coisa julgada, conforme disposto no 

art. 42, § 3º, do CPC, pois é dever do adquirente revestir-se das cautelas necessárias 

quanto às demandas existentes sobre o bem litigioso. Em razão do exposto, o 

não cumprimento da determinação contida no art. 167, I, 21, da Lei 6.015/73, o 

qual afirma a necessidade de averbação das citações de ações reais ou pessoais 

reipersecutórias relativas a imóveis não altera a conclusão do presente julgado.

3. Cumpre asseverar que a possibilidade do terceiro ter adquirido o imóvel de boa-

fé não é capaz, por si só, de afastar a aplicação do art. 42, § 3º, do CPC; para que fosse 

afastada, seria necessário que, quando da alienação do imóvel, não houvesse sido 

interposta a presente ação civil pública. O que não é o caso.

4. Por fi m, cumpre esclarecer que, em tema de direito ambiental, não se admite a 

incidência da teoria do fato consumado. Precedentes.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.491.027/PB, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 20.10.2015).
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AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP. CASAS DE VERANEIO. MARGENS DO 

RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATA CILIAR. DESCABIMENTO. ART. 8º DA LEI 

12.651/2012. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO AO POLUIDOR. FATO 

CONSUMADO. DESCABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP 

que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8º do Código Florestal (utilidade 

pública, interesse social e baixo impacto ambiental).

2. Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente 

equilibrado a característica de direito absoluto, certo é que ele se insere entre os 

direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e 

a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo (art. 225, caput, 

da CF/1988).

3. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, 

nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em vedação 

absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta em hipótese de 

desapropriação, mas confi gura mera limitação administrativa. Precedente do STJ.

5. Violado o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, pois o Tribunal de origem reconheceu 

a ocorrência do dano ambiental e o nexo causal (ligação entre a sua ocorrência e a 

fonte poluidora), mas afastou o dever de promover a recuperação da área afetada e 

indenizar eventuais danos remanescentes.

6. Em que pese ao loteamento em questão haver sido concedido licenciamento 

ambiental, tal fato, por si só, não elide a responsabilidade pela reparação do 

dano causado ao meio ambiente, uma vez afastada a legalidade da autorização 

administrativa.

7. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal 

de origem, por falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido (REsp 1.394.025/MS, Rel. 

Min. ELIANA CALMON, DJe 18.10.2013).

12. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Regimental. Revoga-

se, assim, a tutela provisória concedida às fl s. 655/656, prejudicada a análise do 

Agravo Interno de fl s. 665/688. É como voto.



Súmula n. 614





SÚMULA N. 614

O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-

tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir 

indébito desses tributos.

Referência:

CTN, arts. 32, 34, 123 e 166.

Precedentes:

AgRg no REsp  836.089-SP  (1ª S, 23.02.2011 – DJe 26.04.2011) – 

      acórdão publicado na íntegra

AgRg no Ag  900.568-RJ  (1ª T, 05.08.2008 – DJe 11.09.2008)

AgRg no

AgRg no AREsp 143.631-RJ  (1ª T, 04.10.2012 – DJe 10.10.2012)

REsp   613.717-RJ  (2ª T, 14.11.2006 – DJ 19.12.2006)

REsp   883.724-RJ  (2ª T, 20.03.2007 – DJ 29.03.2007)

REsp   552.468-RJ  (2ª T, 04.09.2007 – DJ 08.02.2008)

REsp   852.169-PR  (2ª T, 26.05.2009 – DJe 04.06.2009)

AgRg no AREsp  789.835-SP  (2ª T, 03.11.2015 – DJe 12.11.2015)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 836.089-SP 

(2006/0100809-1)

Relator: Ministro Luiz Fux

Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e outro

Advogado: Luiz Eduardo de Castilho Girotto e outro(s)

Agravado: Município de São Paulo

Procurador: Carmen Valeria Annunziato Barban e outro(s)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TAXAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO.

1. O locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou de 
responsável tributário, não tem legitimidade ativa para postular a 
declaração de inexistência da relação jurídica tributária, bem como 
a repetição de indébito referente ao IPTU, à Taxa de Conservação e 
Limpeza Pública ou à Taxa de Iluminação Pública. Precedentes: REsp 
721.862/SP, 1ª Turma, desta relatoria, DJU 18.05.06; REsp 729.769/
RJ, 2ª Turma, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, 
DJU 04.05.06; REsp 818.618/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. JOSÉ 
DELGADO, DJ 02.05.06; REsp 757.897/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU 06.03.06; REsp 705.097/SP, 2ª 
Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU 26.09.05.

2. A Primeira Seção, em sede de recurso repetitivo, sedimentou 

o entendimento no sentido de que a legitimidade ativa para postular a 

repetição de indébito é conferida tão-somente ao sujeito passivo da relação 

jurídico-tributária, in verbis:

- “Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica 

tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, 

exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual 

consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a 
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todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel.” (REsp 1.073.846/SP, 

submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

- “O “contribuinte de fato” (in casu, distribuidora de bebida) 

não detém legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição 

do indébito relativo ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais, 

recolhido pelo “contribuinte de direito” (fabricante de bebida), por não 

integrar a relação jurídica tributária pertinente.”

- “(...) é certo que o recolhimento indevido de tributo implica na 

obrigação do Fisco de devolução do indébito ao contribuinte detentor do 

direito subjetivo de exigi-lo.

- “Em suma: o direito subjetivo à repetição do indébito pertence 

exclusivamente ao denominado contribuinte de direito. Porém, uma vez 

recuperado o indébito por este junto ao Fisco, pode o contribuinte de fato, 

com base em norma de direito privado, pleitear junto ao contribuinte 

tributário a restituição daqueles valores. (REsp 903.394/AL, submetido 

ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

3. Destarte, o locatário, por não ostentar a condição de contribuinte 

ou de responsável tributário, não tem legitimidade ativa para postular 

a declaração de inexistência da relação jurídica tributária, bem como 

a repetição de indébito referente ao IPTU, à Taxa de Conservação e 

Limpeza Pública ou à Taxa de Iluminação Pública.

4. A verifi cação da titularidade de imóveis, para fi ns de repetição 

do indébito tributário, uma vez consignado pelo Tribunal a quo que 

os recorrentes não eram proprietários à época dos fatos e, por isso, 

não detinham legitimidade ativa tributária, importa no reexame do 

conjunto fático-probatório da causa, o que não se admite em sede de 

recurso especial (Súmula 07/STJ).

5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

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

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



SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 10, (47): 265-274, agosto 2018 271

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

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Castro Meira, 

Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro 

Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Cesar Asfor Rocha e Hamilton 

Carvalhido votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2011 (data do julgamento).

Ministro Luiz Fux, Relator

DJe 26.4.2011

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luiz Fux: Trata-se de agravo regimental interposto pela 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTROS, 

em face de decisão de minha lavra, cuja ementa restou assim vazada (fls. 

861/870):

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TAXAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. 

TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE 

OFÍCIO. OFENSA AO ART. 267, VI DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a 

apreciação, sem sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou 

o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. In casu, o art. 267, VI do CPC, mencionado no recurso especial, não restou 

prequestionado pelo Tribunal a quo. Constitui entendimento pacífi co nesta Corte 

Superior que quando a matéria controvertida não foi apreciada pela instância 

originária, ainda que tenha surgido no próprio acórdão recorrido, obsta-se 

o conhecimento do apelo extremo. Tem-se, inarredavelmente, a aplicação do 

disposto nas Súmulas n. 282 e 356 do STF, que têm o seguinte teor:

‘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.’
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3. O locatário, por não deter a condição de contribuinte ou de responsável 

tributário, não possui legitimidade ativa para postular a declaração de inexistência 

da relação jurídica tributária, bem como a repetição de indébito referente ao IPTU, à 

Taxa de Conservação e Limpeza Pública ou à Taxa de Iluminação Pública. Precedentes: 

REsp 721.862/SP, 1ª Turma, desta relatoria, DJU 18.05.06; REsp 729.769/RJ, 2ª 

Turma, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJU 04.05.06; REsp 818.618/RJ, 1ª 

Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 02.05.06; REsp 757.897/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU 06.03.06; REsp 705.097/SP, 2ª Turma, Rel. Min. JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, DJU 26.09.05.

4. O prazo de prescrição qüinqüenal para pleitear a repetição tributária, nos 

tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera 

extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor 

do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN. Precedentes: AgRg 

no REsp 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; 

AgRg no REsp 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU 

21.11.05; REsp 708.017/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJU 28.06.06; 

AgRg no REsp 425.385/RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU de 23.09.02.

5. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram a ação de repetição em 23.03.1998 

e, como o prazo de prescrição qüinqüenal deve ser contado da data do efetivo 

pagamento do tributo, nos termos do art. 156, I do CTN, tendo sido reconhecida a 

prescrição das parcelas pagas em período anterior a 1994 pelo Tribunal a quo, há de 

se afastar a prescrição referente ao exercício de 1993, visto que os tributos só seriam 

integralmente adimplidos no fi nal daquela competência.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para afastar a incidência 

da prescrição sobre os pagamentos de Taxa de Limpeza e Conservação de Vias e 

Logradouros Públicos referentes ao exercício de 1993, e aos imóveis de propriedade 

das recorrentes, à época do pagamento da exação, ou seja, todos aqueles envolvidos 

na demanda, à exceção dos imóveis localizados na Rua Conselheiro Crispiniano e 

na Rua Mooca, por não se tratarem de imóveis sobre sua titularidade na época da 

incidência do tributo (art. 557, § 1º-A do CPC).”

Sustentou a agravante, em suas razões (fl s. 873/877) que o acórdão do 

Tribunal a quo teria se manifestado, expressamente, sobre a questão federal 

emergente do artigo 267, VI do CPC, quando asseverou a ilegitimidade das 

recorrentes para postularem a restituição do indébito tributário. Apontou, ainda, 

que a decisão teria se baseado em premissa equivocada, revelando que à época 

do ajuizamento da demanda os recorrentes já seriam proprietárias dos imóveis. 

Daí, a partir da aquisição dos imóveis, seriam responsáveis pelos tributos por 

sucessão, nos termos do art. 130 do CTN. Ressaltou sua legitimidade para 

repetir os valores pagos a título de taxas de limpeza e conservação de vias.
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Requer, assim, a reconsideração do julgado agravado ou a submissão do 

feito ao crivo do órgão Colegiado competente.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luiz Fux (Relator): Não assiste razão à recorrente.

O locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou de responsável 

tributário, não possui legitimidade ativa para postular a declaração de 

inexistência da relação jurídica tributária, bem como a repetição de indébito 

referente ao IPTU, à Taxa de Conservação e Limpeza Pública ou à Taxa de 

Iluminação Pública.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 721.862/SP, 1ª Turma, desta 

relatoria, DJU 18.05.06; REsp 729.769/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. FRANCISCO 

PEÇANHA MARTINS, DJU 04.05.06; REsp 818.618/RJ, 1ª Turma, Rel. 

Min. JOSÉ DELGADO, DJ 02.05.06; REsp 757.897/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU 06.03.06; REsp 705.097/SP, 2ª Turma, 

Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU 26.09.05.

A Primeira Seção, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o 

entendimento no sentido de que a legitimidade ativa para postular a repetição de 

indébito é conferida tão-somente ao sujeito passivo da relação jurídico-tributária, in 

verbis:

- “Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) 

decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato 

imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela 

qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos 

aqueles que sucederem ao titular do imóvel.” (REsp 1.073.846/SP, submetido ao rito 

previsto no art. 543-C do CPC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/11/2009, DJe 18/12/2009)

- “O “contribuinte de fato” (in casu, distribuidora de bebida) não detém 

legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito relativo 

ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido pelo “contribuinte de 

direito” (fabricante de bebida), por não integrar a relação jurídica tributária 

pertinente.”

- “(...) é certo que o recolhimento indevido de tributo implica na obrigação do 

Fisco de devolução do indébito ao contribuinte detentor do direito subjetivo de 

exigi-lo.
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- “Em suma: o direito subjetivo à repetição do indébito pertence 

exclusivamente ao denominado contribuinte de direito. Porém, uma vez 

recuperado o indébito por este junto ao Fisco, pode o contribuinte de fato, com 

base em norma de direito privado, pleitear junto ao contribuinte tributário a 

restituição daqueles valores. (REsp 903.394/AL, submetido ao rito previsto no art. 

543-C do CPC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 

26/04/2010)

Destarte, o locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou de 

responsável tributário, não possui legitimidade ativa para postular a declaração 

de inexistência da relação jurídica tributária, bem como a repetição de indébito 

referente ao IPTU, à Taxa de Conservação e Limpeza Pública ou à Taxa de 

Iluminação Pública.

A verifi cação da titularidade de imóveis, para fi ns de repetição do indébito 

tributário, uma vez consignado pelo Tribunal a quo que os recorrentes não eram 

proprietários à época dos fatos e, por isso, não detinham legitimidade ativa 

tributária, importa no reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que 

não se admite em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).

Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É o voto.
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SÚMULA N. 615

Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros 

restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão 

sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos 

eventualmente cometidos.

Referências:

LC n. 101/2000, art. 25.

Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26.

Instrução Normativa n. 01/1997-STN, art. 5º.

Precedentes:

MS   8.117-DF  (1ª S, 28.04.2004 – DJ 24.05.2004) – 

      acórdão publicado na íntegra

MS   11.496-DF  (1ª S, 27.06.2007 – DJ 27.08.2007)

AgRg no Ag  1.202.092-PI  (1ª T, 23.03.2010 – DJe 14.04.2010)

AgRg no Ag  966.345-PI  (1ª T, 15.06.2010 – DJe 1º.07.2010)

AgRg no Ag  1.241.532-DF  (1ª T, 08.02.2011 – DJe 17.02.2011)

AgRg no AREsp  85.066-MA  (1ª T, 05.03.2013 – DJe 10.05.2013)

AgRg no AREsp  214.518-DF  (1ª T, 22.09.2015 – DJe 28.09.2015)

AgInt no REsp  1.285.294-PB  (1ª T, 27.06.2017 – DJe 02.08.2017)

AgRg no AREsp  283.917-PB  (2ª T, 10.02.2015 – DJe 19.02.2015)

AgRg no AREsp  777.771-MA  (2ª T, 27.09.2016 – DJe 13.10.2016)

AgInt no AREsp  977.129-MA  (2ª T, 14.03.2017 – DJe 17.03.2017)

REsp   1.667.651-MA  (2ª T, 13.06.2017 – DJe 20.06.2017)

AgInt no AREsp  942.301-TO  (2ª T, 08.06.2017 – DJe 22.06.2017)

AgInt no AREsp  927.037-MA  (2ª T, 08.08.2017 – DJe 17.08.2017)

REsp   1.676.240-MG  (2ª T, 05.09.2017 – DJe 13.09.2017)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018





MANDADO DE SEGURANÇA N. 8.117-DF (2001/0197276-3)

Relator: Ministro Francisco Falcão

Impetrante: Município de Tartarugalzinho

Advogado: Luíza Rosa Maia

Impetrado: Ministro de Estado do Meio Ambiente

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO COM 

A UNIÃO FEDERAL. CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS 

ARTESIANOS E DUAS LAVANDERIAS. IRREGULARIDADES 

NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSCRIÇÃO NO CADIN 

E NO SIAFI. ART. 5º, § 1º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N. 01/STN-97. PREFEITO POSTERIOR. RESSALVA. 

INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO.

I - É de ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada 

pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas 

todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário, em 

conformidade com os §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa n. 01/STN.

II - Mandado de segurança concedido.

ACÓRDÃO

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

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conceder a 

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

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

FUX, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

CASTRO MEIRA, DENISE ARRUDA, FRANCISCO PEÇANHA 

MARTINS e JOSÉ DELGADO votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 

justifi cadamente, o Sr. Ministro FRANCIULLI NETTO. Custas, como de lei.

Brasília (DF), 28 de abril de 2004 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJ 24.5.2004
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RELATÓRIO

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

impetrado pelo MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, Estado do 

Amapá, em face de ato praticado pelo MINISTRO DO MEIO AMBIENTE.

Alega que o Município foi considerado inadimplente, em face do ex-

prefeito não ter cumprido o convênio celebrado com o Ministério do Meio 

Ambiente, no valor de R$ 120.188,94, para a construção de dois poços artesianos 

e duas lavanderias, tendo gasto o valor repassado e não concluído as obras.

Sustenta que o atual Prefeito cumpriu as determinações constantes da 

Instrução Normativa n. 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro 

Nacional, para liberar o Município da inadimplência.

Pugnou pela liberação do Município, por meio da Secretaria de Recursos 

Hídricos, tanto do SIAFI, como do CADIN.

Liminar indeferida às fl s. 80.

Informações pelo impetrado dando conta de que o Município teria deixado 

de cumprir integralmente as recomendações do convênio celebrado entre as 

partes.

Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): O Ministério do Meio Ambiente, 

verifi cando que o impetrante deixou de obedecer ao convênio celebrado para 

conceder benefício consistente na construção de dois poços artesianos e duas 

lavanderias, inscreveu o Município no cadastro de inadimplentes do Sistema 

Integrado de Administração Financeira - SIAFI e no Cadastro Informativo - 

CADIN.

O impetrado apontou o artigo 5º, § 1º, I, da Instrução Normativa n. 01/

STN-97, que determina a inscrição nos órgãos encimados como consectário da 

inadimplência manifestada pela não apresentação de prestação de contas fi nal, 

ou parcial, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados.

O impetrante informou que a situação em tela foi construída pelo pelo 

prefeito anterior, afi rmando que está cumprindo as determinações para liberar o 

Município da inadimplência.
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A Instrução Normativa acima referida, no mesmo artigo 5º, nos parágrafos 

2º e 3º, dispõe que:

“§ 2º. Nas hipóteses dos inciso I e II do parágrafo anterior, a entidade - se tiver outro 

administrador que não o faltoso - após a instauração da tomada de contas especial 

e remessa do processo ao Tribunal de Contas da União, será liberada para receber 

novos recursos federais, mediante suspensão da inadimplência, pela unidade de 

controle interno a que estiver jurisdicionado o concedente.

§ 3º. O novo dirigente comprovará semestralmente ao concedente o 

prosseguimento das ações adotadas, sob pena de retorno à situação de 

inadimplência.”

Conforme se dessume das fl s. 24/26, 32 e 34, o atual administrador tomou 

todas as providências objetivando o cumprimento dos dispositivos acima, 

ou seja: a) moveu ação de cobrança contra o ex-prefeito; b) comunicou as 

irregularidades ao Tribunal de Contas da União; e c) constituiu uma comissão 

de sindicância para apurar as irregularidades.

Nesse panorama, observado que o atual Prefeito não participou da gestão em 

que ocorreram as irregularidades e que tomou todas as providências objetivando 

o cumprimento dos dispositivos acima, CONCEDO A SEGURANÇA para 

suspender a inadimplência do Município para os fatos suso referenciados.

É o voto.





Súmula n. 616





SÚMULA N. 616

A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia 

do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito 

essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Referências:

Dec.-Lei n. 73/1966, art. 12.

Circular Susep n. 67/1998, arts. 1º, 2º e 3º.

Precedentes:

REsp   316.449-SP  (2ª S, 09.10.2002 – DJ 12.04.2004)

REsp   316.552-SP  (2ª S, 09.10.2002 – DJ 12.04.2004) – 

      acórdão publicado na íntegra

REsp   997.061-SP  (3ª T, 24.03.2008 – DJe 13.05.2008)

AgRg no Ag  773.533-RS  (3ª T, 26.05.2009 – DJe 09.06.2009)

AgRg no Ag  1.149.715-GO  (3ª T, 15.06.2010 – DJe 29.06.2010)

AgRg no AREsp  216.027-MG  (3ª T, 06.11.2012 – DJe 13.11.2012)

AgRg no REsp  1.255.936-PE  (3ª T, 19.02.2013 – DJe 25.02.2013)

AgRg no AREsp  413.276-DF  (3ª T, 19.11.2013 – DJe 03.12.2013)

AgInt no AREsp  1.079.821-RS  (3ª T, 15.08.2017 – DJe 25.08.2017)

AgRg no REsp  334.712-RS  (4ª T, 02.04.2009 – DJe 20.04.2009)

AgRg no REsp  906.608-SP  (4ª T, 18.08.2009 – DJe 31.08.2009)

AgRg no REsp  926.637-SP  (4ª T, 04.05.2010 – DJe 17.05.2010)

REsp   867.489-PR  (4ª T, 14.09.2010 – DJe 24.09.2010)

AgRg no AREsp  292.544-SP  (4ª T, 23.04.2013 – DJe 27.05.2013)

AgRg no REsp  1.104.533-RS  (4ª T, 24.11.2015 – DJe 1º.12.2015)

AgRg no Ag  1.286.276-RS  (4ª T, 18.10.2016 – DJe 24.10.2016)

AgRg no Ag  1.381.183-SP  (4ª T, 03.10.2017 – DJe 11.10.2017)

Segunda Seção, em 23.05.2018

DJe 28.5.2018





RECURSO ESPECIAL N. 316.552-SP (2001/0039883-9)

Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior

Recorrente: Neide Ribeiro Pallaro

Advogado: Laudo Arthur e outros

Recorrido: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Advogado: Marcos Jorge Caldas Pereira e outros

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL. SEGURO. AUTOMÓVEL. 

ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. IMPOSSIBILIDADE 

DE AUTOMÁTICO CANCELAMENTO DA AVENÇA 

PELA SEGURADORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

CONFIGURADO. COBERTURA DEVIDA.

I. O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do 

seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o 

que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante 

pela seguradora, mediante interpelação.

II. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer 

do recurso e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Ari Pargendler e Carlos 

Alberto Menezes Direito, dar-lhe provimento, na forma do relatório e notas 

taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 

presente julgado. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Nancy Andrighi, 

Castro Filho, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Cesar Asfor Rocha e Ruy Rosado 

de Aguiar. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 09 de outubro de 2002 (data do julgamento).

Ministro Aldir Passarinho Junior, Relator

DJ 12.4.2004
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior: Neide Ribeiro Pallaro interpõe, 

pelas letras “a” e “c” do art. 105, III, da Constituição Federal, recurso especial 

contra acórdão do Primeiro Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, assim 

ementado (fl . 350):

“Ação declaratória. Atraso no pagamento de parcela de prêmio de seguro. Cláusula 

resolutiva constante no contrato. Inadimplência reconhecida. Admissibilidade. 

Cláusula que não viola o art. 54, § 2º, da Lei 8.078/90. Apelo provido.”

Alega a recorrente que fez o seguro do automóvel para pagamento em 

quatro parcelas, quitando a primeira, atrasando a segunda, que vencia em 

25.05.97. Em 17.06.97 sofreu um acidente, e teve recusada pela seguradora a 

indenização ao argumento de que a apólice estava cancelada.

Aduz que ao validar cláusula contratual que admite a rescisão unilateral da 

avença por falta de pagamento do prêmio o aresto incorreu em contrariedade 

aos arts. 119, parágrafo único, 956, 959, I, 1.092, parágrafo único, 1.435, fi ne, e 

1.450 do Código Civil, 13 e 27 do Decreto-Lei n. 73/66, 4º, III, 51, V, parágrafo 

1º, I, II e III, e 54, parágrafo 2º, do CDC, além da Resolução SUSEP n. 67/92.

Salienta que é possível, nos termos da lei, a cobrança executiva dos prêmios, 

e que é vedada, ainda de acordo com o citado Decreto-Lei n. 73/66, a cláusula 

permitindo a rescisão unilateral, e que o sistema admite a purga da mora 

com o pagamento de juros legais, de sorte que, conseqüentemente, revela a 

continuidade do contrato até que rescindido pela seguradora.

Invoca jurisprudência paradigmática.

Contra-razões às fl s. 423/433, com preliminar de não conhecimento do 

recurso por falta de prequestionamento e confronto analítico no dissídio.

No mérito, afi rma que a cláusula é valida, pois não se justifi ca o pagamento 

da indenização sem a contrapartida do prêmio, ainda invocando os óbices das 

Súmulas ns. 5 e 7 do STJ.

O recurso especial foi admitido na instância de origem pelo despacho 

presidencial de fl s. 435/437.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior (Relator): Trata-se de recurso 

especial, aviado pelas letras “a” e “c” do permissor constitucional, em que se 

discute sobre negativa de pagamento de indenização de seguro de automóvel, 

em face de atraso havido em uma das prestações do prêmio.

É suscitada ofensa aos arts. 119, parágrafo único, 956, 959, I, 1.092, 

parágrafo único, 1.435, fi ne, e 1.450 do Código Civil, 13 e 27 do Decreto-Lei n. 

73/66, 4º, III, 51, V, parágrafo 1º, I, II e III, e 54, parágrafo 2º, do CDC, além da 

Resolução SUSEP n. 67/92, a par de dissídio jurisprudencial.

Somente houve o prequestionamento dos arts. 1.435 do Código Civil e 

54, parágrafo 2º, do CDC, sendo carente do pressuposto o recurso quanto aos 

demais, incidente, na espécie, a Súmula n. 211 do STJ.

O dissídio, todavia, se encontra confi gurado adequadamente.

A matéria ainda gera discussões, mesmo no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça.

A Egrégia 3ª Turma, recentemente, decidiu em consonância com o 

entendimento manifestado pelo Tribunal de Alçada a quo, no REsp n. 323.251/

SP, assim ementado:

“Ação de indenização. Seguro de automóvel. Prêmio. Prestação em atraso. 

Recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Dispositivo do Código Civil. 

Prequestionamento. Falta. DL 73/66, artigos 12 e 13. Código Civil, artigo 1.450. 

Interpretação.

I - Não é devida a indenização decorrente de contrato de seguro durante o período 

de mora, no qual o seguro existe, mas não opera efeitos. A indenização só é devida se 

o pagamento do prêmio é efetuado antes da ocorrência do sinistro.

II - Recurso especial não conhecido.”

(Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, unânime, DJU de 08.04.2002)

A posição da 4ª Turma, contudo, foi fi rmada no sentido do incabimento 

da recusa à cobertura, como se infere do julgamento do REsp n. 76.362/MT, de 

relatoria do eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, verbis:

“SEGURO. Inadimplemento da segurada. Falta de pagamento da última prestação. 

Adimplemento substancial. Resolução.
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A companhia seguradora não pode dar por extinto o contrato de seguro, por 

falta de pagamento da última prestação do prêmio, por três razões: a) sempre 

recebeu as prestações com atraso, o que estava, aliás, previsto no contrato, 

sendo inadmissível que apenas rejeite a prestação quando ocorra o sinistro; b) a 

segurada cumpriu substancialmente com a sua obrigação, não sendo a sua falta 

sufi ciente para extinguir o contrato; c) a resolução do contrato deve ser requerida 

em juízo, quando será possível avaliar a importância do inadimplemento, 

sufi ciente para a extinção do negócio.

Recurso conhecido e provido.”

(unânime, DJU de 01.04.1996)

Não participei desse julgamento, por ainda não integrar, à época, o STJ.

Pedindo vênias, pessoalmente inclino-me por uma posição mais fl exível, 

intermediária entre ambas, atento ao fato de que a via judicial é extremamente 

onerosa, e obrigar-se a seguradora, todas as vezes em que houver atraso no 

pagamento de uma parcela do prêmio, que é sempre fracionado em quatro ou 

cinco, tiver de ingressar com uma ação postulando a resolução do contrato, é, na 

prática, o mesmo que impedir que a contratada exerça seu direito de defesa.

Basta imaginar-se que sendo um prêmio de R$ 600,00 a R$ 1.000,00, que 

é a média de um veículo nacional, cada prestação montando a R$ 150,00 ou 

R$ 250,00, e o segurado, atrasando uma delas, a seguradora teria de ingressar 

em juízo para pedir a resolução do contrato, possivelmente despendendo muito 

mais em honorários e custas, do que o valor devido.

Também meramente assegurar a via executiva cai na mesma situação, pela 

insignifi cância dos valores, data venia.

Estabelece o art. 12 do Decreto-Lei n. 73/66, que:

“Art. 12. A obrigação do pagamento do prêmio vigerá a partir do dia previsto 

na apólice ou bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do seguro até o 

pagamento do prêmio e demais encargos.

Parágrafo único. Qualquer indenização decorrente do contrato de seguro 

dependerá de prova do pagamento do prêmio devido, antes da ocorrência do 

sinistro”.

Na compreensão da seguradora, a suspensão se dá automaticamente.

Tenho, entretanto, como necessária, porém suf iciente, a interpelação feita 

ao segurado, advertindo-o sobre a mora e a suspensão dos efeitos do contrato 

até o pagamento, para efi cazmente impedir procedimento igualmente lesivo 
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do contratante, sob pena de se estimular o ilegítimo hábito de não pagar, até 

a eventualidade do acidente e, então, pedir a cobertura com o concomitante 

recolhimento da parcela inadimplida.

Em suma, dispenso o ajuizamento da ação pela seguradora, admitindo, no 

entanto, a suspensão do contrato após interpelação promovida pela contratada 

ao segurado, colocando-o em mora.

Nesse sentido, aliás, é a posição manifestada pela SUSEP na Circular n. 67, 

de 25.11.98, que reza (fl . 385):

“Art. 1º Para efeito de cobertura nos seguros custeados através de fracionamento 

de prêmios, no caso de não pagamento de uma das parcelas deverá ser observado, 

no mínimo, o número de dias correspondentes ao percentual do prêmio calculado a 

partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido, ...

...............................................................................................................

§ único - Para os percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados 

os percentuais imediatamente superiores.

Art. 2º O segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice, pelo período 

inicialmente contratado, desde que retome o pagamento do prêmio devido, dentro 

do prazo estabelecido no art. 1º, sendo facultado à Seguradora a cobrança de juros 

legais equivalentes aos praticados no mercado fi nanceiro.

Art. 3º Ao término do prazo estabelecido pelo art. 1º, sem que haja o 

restabelecimento facultado pelo art. 2º, a apólice ficará cancelada após a 

notifi cação do segurado, com antecedência mínima de quinze dias.”

Posto isso, examino, concretamente, o caso dos autos.

Na situação em comento, realmente não houve nem a interpelação para 

constituição em mora – para mim já sufi ciente – nem, menos ainda, a ação 

judicial para a resolução do contrato.

Destarte, sem tais requisitos, não poderia a seguradora dar como dissolvido 

o contrato automaticamente, deixando de pagar pela indenização contratada e 

ainda íntegra, por sua omissão na tomada das mencionadas providências.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento para 

julgar procedente a ação, restabelecendo a r. sentença de 1º grau, inclusive no 

tocante à parte em que aceita a quitação das parcelas restantes do prêmio, com 

os encargos moratórios cabíveis, para o recebimento da cobertura indenizatória.

É como voto.
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VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de Recurso Especial, interposto 

por Neide Ribeiro Pallaro, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional.

A recorrente contratou seguro de automóvel com a empresa Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, com vigência entre 23.04.1997 a 23.04.1998 

(apólice n. 2.871.588-A, fl . 28). O valor do prêmio foi dividido em quatro 

parcelas iguais de R$ 953,00, sendo a primeira à vista e as demais com 

vencimento em 27.05.97, 23.06.97 e 23.07.97. A autora-recorrente efetuou 

apenas o pagamento da primeira prestação, e, em 17.06.97, ocorreu acidente 

que danifi cou o veículo segurado. Como a seguradora, ora recorrida, recusou-

se a pagar o conserto, obrigação prevista contratualmente, a autora ajuizou 

ação pretendendo declarar nulas cláusulas contratuais e cobrar a indenização 

securitária, no valor de R$ 12.584,03.

Julgado procedente o pedido, a seguradora, ora recorrida, apelou, tendo 

sido provido o apelo, sob o fundamento de que havia cláusula contratual 

prevendo a rescisão automática do contrato no caso de atraso do pagamento 

de qualquer das parcelas do prêmio. Foram interpostos, ainda, embargos de 

declaração, que restaram rejeitados.

No presente Recurso Especial, sustenta-se violação aos arts. “1.092, 

parágrafo único, 1.435, in fi ne e 1.450 do Código Civil; artigo 13 do DL 73/66; 

artigo 54, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, explicitamente 

prequestionados, seja por contrariar refl examente os artigos 119, parágrafo único, 956, 

959, I, do Código Civil; artigo 27 do DL 73/66; artigo 4º, inciso III (princípio da 

boa fé objetiva), 51, V, parágrafo 1º, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor, 

Resolução SUSEP 67/92, implicitamente prequestionados.” (fl. 371), além de 

dissídio jurisprudencial. Aduz-se que é nula a cláusula contratual que prevê o 

cancelamento automático do contrato, pelo atraso no pagamento de parcela do 

prêmio.

O em. Relator, Min. Aldir Passarinho Junior, anotou que somente estão 

prequestionadas as alegadas ofensas aos arts. 1.435 do CC, e 54, § 2º, do CDC 

e que o dissídio jurisprudencial está comprovado. Após mencionar divergência 

de opiniões entre as e. 3ª e 4ª Turmas desta Corte acerca da questão federal 

suscitada, o Relator concluiu que é possível a suspensão da cobertura, em caso 

de mora do segurado, porém, para que esta se caracterize, é necessária a prévia 

interpelação.
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Assim repisados os fatos, examina-se a controvérsia.

Segundo leciona Pedro Alvim (“O Contrato de Seguro”, 3ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2001, p. 291), e consoante já decidiu o e. STJ (REsp 236.469/

SP, da 3ª Turma; e REsp 323.186, da e. 4ª Turma) a rescisão automática do 

contrato, no caso de mora do segurado, é ilícita, pois ofende o art. 1.450 do 

Código Civil.

A suspensão da cobertura, entretanto, é admitida expressamente pelo art. 

12 do Dec.-Lei 73/66, in verbis:

“A obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado vigerá a partir do dia 

previsto na apólice ou bilhete de seguro, fi cando suspensa a cobertura do seguro, até 

o pagamento do prêmio e demais encargos.”

Assim, é preciso analisar se, no caso, em tela, a seguradora poderia recusar 

o pagamento da indenização sob o fundamento de estar suspensa a cobertura 

desde o não pagamento da segunda parcela, no vencimento.

De fato, esta Corte tem se deparado com confl itos, como o ora examinado, 

em que houve o fracionamento do prêmio e que o contrato prevê o início da 

cobertura desde logo, com o pagamento da primeira parcela, mas o segurado 

atrasa o pagamento de uma ou mais delas.

Em algumas situações, nas quais houve atraso do pagamento somente da 

última parcela do prêmio, acontecendo o sinistro poucos dias após o vencimento 

desta, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que seria devida a indenização 

securitária, restando à seguradora o direito de cobrar a parcela não paga, 

atualizada e acrescida dos encargos legais.

Nesse sentido está o conhecido REsp 76.362/MT, julgado pela e. 4ª Turma, 

por unanimidade, conforme já mencionado pelo em. Min. Aldir Passarinho 

Junior.

A e. 3ª Turma acolheu esse mesmo entendimento no REsp 293.722/SP, 

DJ 28/05/2001, de minha relatoria, assim ementado:

“Civil. Processual civil. Recurso especial. Contrato de seguro-saúde. Pagamento do 

prêmio. Atraso.

- O simples atraso no pagamento de uma das parcelas do prêmio não se equipara 

ao inadimplemento total da obrigação do segurado, e, assim, não confere à 

seguradora o direito de descumprir sua obrigação principal, que, no seguro-saúde, é 

indenizar pelos gastos despendidos com tratamento de saúde.”
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O fundamento para que se adotasse tal posicionamento foi, principalmente, 

o da existência de adimplemento substancial. Leciona Ruy Rosado Aguiar 

Júnior, que não enseja a resolução dos contratos bilaterais, a simples mora do 

devedor, quando a prestação ainda é possível de se realizar, é útil e interessa ao 

credor, por carência de “incumprimento” defi nitivo (“Extinção dos contratos 

por incumprimento do devedor (resolução)”, Rio de Janeiro, Aide, 1991, p. 95). 

Esclarece, ainda, o autor, que tal interesse é auferido pela expressão econômica 

do atraso da prestação, levando-se em conta o contrato, como um todo, além de 

se investigar se o fi m do contrato ainda poderá ser atingido.

Portanto, no caso em que o segurado atrasar o pagamento da última 

parcela do prêmio, a prestação total não se torna inútil à seguradora, pelo que, 

não tem o direito de recusar a indenização.

Entretanto, nas hipóteses em que o segurado deixou de pagar mais de 

uma parcela ou, ainda, pagou somente a primeira prestação do prêmio (REsp 

323.251/SP, citado também no voto do em. Min. Relator), a e. 3ª Turma não 

tem reconhecido o direito à indenização securitária, entendendo estar suspensa 

a cobertura, por força da mora. É o que esclarece a ementa do REsp 415.971/SP, 

DJ 24/06/2002, de minha relatoria:

“(...)

- A falta de pagamento de mais da metade do valor do prêmio é

justifi cativa sufi ciente para a não oneração da companhia seguradora que 

pode, legitimamente, invocar em sua defesa a exceção de suspensão do contrato 

pela inadimplência do segurado.

- Apenas a falta de pagamento da última prestação do contrato de seguro pode, 

eventualmente, ser considerada adimplemento substancial da obrigação contratual, 

na linha de precedentes do STJ, sob pena de comprometer as atividades empresariais 

da companhia seguradora.”

Assim, o atraso no pagamento do prêmio fracionado deve ser analisado 

caso a caso, de modo a se verifi car a existência do adimplemento substancial ou 

não, observando-se que, no caso de atraso não prolongado, somente da última 

parcela, não é razoável admitir-se a suspensão da cobertura.

Na situação sub examen, a segurada-recorrente pagou somente a primeira 

parcela, das quatro relativas ao prêmio, e ainda estava atrasado o pagamento da 

2ª parcela quando ocorreu o sinistro, quase um mês após o vencimento daquela. 

Dessa forma, efetivamente não houve adimplemento substancial da obrigação.
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Resta então, considerar, conforme salientou o em. Min. Relator, se a 

simples impontualidade do segurado já o constitui em mora e possibilita a 

automática suspensão da cobertura securitária.

Com efeito, a exigência de que o segurado seja devidamente interpelado 

para que, só então, cientifi cado de seu atraso e da conseqüência jurídica, seja 

considerado em mora para fi ns de suspensão da cobertura, mostra-se conciliadora 

e razoável. Assim, evita-se a desvantagem exagerada para o segurado impontual, 

em atenção à norma do art. 51, IV, do CDC.

In casu, consoante já apreciado, como não houve a interpelação, deve-

se considerar que a cobertura não estava suspensa e, portanto, é devida a 

indenização securitária.

Forte em tais razões, dou provimento ao Recurso Especial a fim de 

condenar a ora recorrida ao pagamento da indenização prevista no contrato, nos 

termos do voto do em. Min. Aldir Passarinho Junior.

VOTO-MÉRITO

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Sr. Presidente, estava procurando 

saber qual o fundamento do acórdão da Quarta Turma. Pelo que recordo, foi 

dito que a pequena inadimplência não pode levar à rescisão do contrato. Se 

uma pessoa tem, como exemplifi cado, um contrato de seguro de um Corsa 

com prêmio parcelado em seis ou dez vezes, e deixou de pagar a última parcela, 

essa falta só por si, ainda que houvesse a interpelação e tivesse sido proposta 

uma ação de rescisão, não seria motivo para a rescisão do contrato, devendo a 

Seguradora simplesmente cobrar o que falta.

Creio que deve haver a explicitação de que o contrato será rescindido 

mediante a interpelação, desde que a inadimplência seja considerável, porque, 

se ela for irrelevante, nem a interpelação nem a própria ação de rescisão se 

justifi cariam como causa da extinção do contrato.

Com essa explicitação, acompanho o Sr. Ministro-Relator.

VOTO VENCIDO (EM PARTE)

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Conheço do recurso pela divergência, mas 

lhe nego provimento porque, a meu juízo, a falta de pagamento de prestações do 
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seguro autoriza a resolução do contrato pelo segurador, independentemente de 

ação judicial.

VOTO VENCIDO (Em Parte)

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: Senhor Presidente, data 

venia dos votos que me antecederam, acompanho o voto do Senhor Ministro 

Ari Pargendler.

Conheço do recurso, mas, nego-lhe provimento.



Índice Analítico





A

Ato infracional - Apuração - Idade de 21 anos - Maioridade penal - Superveniência - 

Medida socioeducativa. Súmula n. 605-STJ. RSSTJ 47/93.

Atraso no pagamento do prêmio - Circular n. 67/1998-Susep, arts. 1º,2º e 3º - 

Comunicação prévia do segurado - Ausência - Decreto-Lei n. 73/1966, art. 12 - 

Indenização securitária. Súmula n. 616-STJ. RSSTJ 47/283.

C

Cadastros restritivos - Irregularidades na gestão anterior - Lei Complementar n. 

101/2000, art. 25 - Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26 - Município - Inscrição. Súmula n. 

615-STJ. RSSTJ 47/275.

CC/2002, arts. 797, parágrafo único, e 798 - Contrato de seguro de vida - Suicídio. 

Súmula n. 610-STJ. RSSTJ 47/185.

CDC, arts. 81 e 82 - Defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 

dos consumidores - Lei n. 7.347/1985, arts. 1º, 5º e 21 - Ministério Público - 

Legitimidade ativa ad causam - Prestação de serviço público. Súmula n. 601-STJ. 

RSSTJ 47/11.

Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social (CEBAS) - CTN, arts. 

9º, IV, c, e 14 - Natureza declaratória para fi ns tributários. Súmula n. 612-STJ. RSSTJ 

47/243.



ÍNDICE ANALÍTICO

300

CF/1988, art. 225 - Direito Ambiental - Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, e 14, § 1º - Lei n. 
12.651/2012, arts. 61-A a 65 - Teoria do Fato Consumado - Inaplicabilidade. Súmula 
n. 613-STJ. RSSTJ 47/253.

Circular n. 67/1998-Susep, arts. 1º,2º e 3º - Atraso no pagamento do prêmio - 
Comunicação prévia do segurado - Ausência - Decreto-Lei n. 73/1966, art. 12 - 
Indenização securitária. Súmula n. 616-STJ. RSSTJ 47/283.

Cobertura securitária - Recusa - Doença preexistente. Súmula n. 609-STJ. RSSTJ 
47/173.

Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - Empreendimentos habitacionais 
- Sociedades cooperativas. Súmula n. 602-STJ. RSSTJ 47/49.

Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - Exceção - Contrato de plano de 
saúde. Súmula n. 608-STJ. RSSTJ 47/125.

Comunicação prévia do segurado - Ausência - Atraso no pagamento do prêmio 
- Circular n. 67/1998-Susep, arts. 1º,2º e 3º - Decreto-Lei n. 73/1966, art. 12 - 
Indenização securitária. Súmula n. 616-STJ. RSSTJ 47/283.

Contrato de plano de saúde - Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - 
Exceção. Súmula n. 608-STJ. RSSTJ 47/125.

Contrato de seguro de vida - CC/2002, arts. 797, parágrafo único, e 798 - Suicídio. 
Súmula n. 610-STJ. RSSTJ 47/185.

CPP, arts. 581, 584, 593 e 597 - Efeito suspensivo - LEP, art. 197 - Mandado de 
segurança - Recurso criminal - Ministério Público. Súmula n. 604-STJ. RSSTJ 47/79.

CTN, arts. 9º, IV, c, e 14 - Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social 
(CEBAS) - Natureza declaratória para fi ns tributários. Súmula n. 612-STJ. RSSTJ 
47/243.

CTN, arts. 32, 34, 123 e 166 - Ilegitimidade ativa ad causam - Locatário - Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) - Taxas. Súmula n. 614-STJ. RSSTJ 47/265.

D

Decreto-Lei n. 73/1966, art. 12 - Atraso no pagamento do prêmio - Circular n. 

67/1998-Susep, arts. 1º,2º e 3º - Comunicação prévia do segurado - Ausência - 

Indenização securitária. Súmula n. 616-STJ. RSSTJ 47/283.

Defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores 

- CDC, arts. 81 e 82 - Lei n. 7.347/1985, arts. 1º, 5º e 21 - Ministério Público - 

Legitimidade ativa ad causam - Prestação de serviço público. Súmula n. 601-STJ. 

RSSTJ 47/11.

Denúncia anônima - Lei n. 8.112/1990, arts. 143 e 144 - Lei n. 9.784/1999, arts. 2º, 5º e 

29 - Processo administrativo disciplinar. Súmula n. 611-STJ. RSSTJ 47/215.



ÍNDICE ANALÍTICO

RSSTJ, a. 10, (47): 297-305, agosto 2018 301

Direito Ambiental - CF/1988, art. 225 - Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, e 14, § 1º - Lei n. 

12.651/2012, arts. 61-A a 65 - Teoria do Fato Consumado - Inaplicabilidade. Súmula 

n. 613-STJ. RSSTJ 47/253.

Doença preexistente - Cobertura securitária - Recusa. Súmula n. 609-STJ. RSSTJ 

47/173.

E

Efeito suspensivo - CPP, arts. 581, 584, 593 e 597 - LEP, art. 197 - Mandado de 

segurança - Recurso criminal - Ministério Público. Súmula n. 604-STJ. RSSTJ 47/79.

Empreendimentos habitacionais - Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade 

- Sociedades cooperativas. Súmula n. 602-STJ. RSSTJ 47/49.

I

Idade de 21 anos - Ato infracional - Apuração - Maioridade penal - Superveniência - 

Medida socioeducativa. Súmula n. 605-STJ. RSSTJ 47/93.

Ilegitimidade ativa ad causam - Locatário - CTN, arts. 32, 34, 123 e 166 - Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) - Taxas. Súmula n. 614-STJ. RSSTJ 47/265.

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) - Taxas - CTN, arts. 32, 34, 123 e 166 - 

Ilegitimidade ativa ad causam - Locatário. Súmula n. 614-STJ. RSSTJ 47/265.

Indenização securitária - Atraso no pagamento do prêmio - Circular n. 67/1998-Susep, 

arts. 1º,2º e 3º - Comunicação prévia do segurado - Ausência - Decreto-Lei n. 73/1966, 

art. 12. Súmula n. 616-STJ. RSSTJ 47/283.

Irregularidades na gestão anterior - Cadastros restritivos - Lei Complementar n. 

101/2000, art. 25 - Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26 - Município - Inscrição. Súmula n. 

615-STJ. RSSTJ 47/275.

L

Lei Complementar n. 101/2000, art. 25 - Cadastros restritivos - Irregularidades na 

gestão anterior - Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26 - Município - Inscrição. Súmula n. 

615-STJ. RSSTJ 47/275.

Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, e 14, § 1º - CF/1988, art. 225 - Direito Ambiental - Lei n. 

12.651/2012, arts. 61-A a 65 - Teoria do Fato Consumado - Inaplicabilidade. Súmula 

n. 613-STJ. RSSTJ 47/253.

Lei n. 7.347/1985, arts. 1º, 5º e 21 - CDC, arts. 81 e 82 - Defesa de direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos dos consumidores - Ministério Público - 



ÍNDICE ANALÍTICO

302

Legitimidade ativa ad causam - Prestação de serviço público. Súmula n. 601-STJ. 

RSSTJ 47/11.

Lei n. 8.112/1990, arts. 143 e 144 - Denúncia anônima - Lei n. 9.784/1999, arts. 2º, 5º e 

29 - Processo administrativo disciplinar. Súmula n. 611-STJ. RSSTJ 47/215.

Lei n. 9.472/1997, art. 183 - Princípio da insignifi cância - Inaplicabilidade - 

Transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência. Súmula n. 606-STJ. 

RSSTJ 47/105.

Lei n. 9.784/1999, arts. 2º, 5º e 29 - Denúncia anônima - Lei n. 8.112/1990, arts. 143 e 

144 - Processo administrativo disciplinar. Súmula n. 611-STJ. RSSTJ 47/215.

Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26 - Cadastros restritivos - Irregularidades na gestão 

anterior - Lei Complementar n. 101/2000, art. 25 - Município - Inscrição. Súmula n. 

615-STJ. RSSTJ 47/275.

Lei n. 11.343/2006, art. 40, I - Majorante - Confi guração - Tráfi co transnacional de 

drogas. Súmula n. 607-STJ. RSSTJ 47/115.

Lei n. 12.651/2012, arts. 61-A a 65 - CF/1988, art. 225 - Direito Ambiental - Lei 

n. 6.938/1981, arts. 2º, I, e 14, § 1º - Teoria do Fato Consumado - Inaplicabilidade. 

Súmula n. 613-STJ. RSSTJ 47/253.

LEP, art. 197 - CPP, arts. 581, 584, 593 e 597 - Efeito suspensivo - Mandado de 

segurança - Recurso criminal - Ministério Público. Súmula n. 604-STJ. RSSTJ 47/79.

M

Maioridade penal - Superveniência - Ato infracional - Apuração - Idade de 21 anos - 

Medida socioeducativa. Súmula n. 605-STJ. RSSTJ 47/93.

Majorante - Confi guração - Lei n. 11.343/2006, art. 40, I - Tráfi co transnacional de 

drogas. Súmula n. 607-STJ. RSSTJ 47/115.

Mandado de segurança - CPP, arts. 581, 584, 593 e 597 - Efeito suspensivo - LEP, art. 

197 - Recurso criminal - Ministério Público. Súmula n. 604-STJ. RSSTJ 47/79.

Medida socioeducativa - Ato infracional - Apuração - Idade de 21 anos - Maioridade 

penal - Superveniência. Súmula n. 605-STJ. RSSTJ 47/93.

Ministério Público - Legitimidade ativa ad causam - CDC, arts. 81 e 82 - Defesa de 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores - Lei n. 

7.347/1985, arts. 1º, 5º e 21 - Prestação de serviço público. Súmula n. 601-STJ. RSSTJ 

47/11.

Município - Inscrição - Cadastros restritivos - Irregularidades na gestão anterior - Lei 

Complementar n. 101/2000, art. 25 - Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26. Súmula n. 615-

STJ. RSSTJ 47/275.



ÍNDICE ANALÍTICO

RSSTJ, a. 10, (47): 297-305, agosto 2018 303

N

Natureza declaratória para fi ns tributários - Certifi cado de Entidade Benefi cente de 

Assistência Social (CEBAS) - CTN, arts. 9º, IV, c, e 14. Súmula n. 612-STJ. RSSTJ 

47/243.

P

Prestação de serviço público - CDC, arts. 81 e 82 - Defesa de direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos dos consumidores - Lei n. 7.347/1985, arts. 1º, 5º 

e 21 - Ministério Público - Legitimidade ativa ad causam. Súmula n. 601-STJ. RSSTJ 

47/11.

Princípio da insignifi cância - Inaplicabilidade - Lei n. 9.472/1997, art. 183 - 

Transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência. Súmula n. 606-STJ. 

RSSTJ 47/105.

Processo administrativo disciplinar - Denúncia anônima - Lei n. 8.112/1990, arts. 

143 e 144 - Lei n. 9.784/1999, arts. 2º, 5º e 29. Súmula n. 611-STJ. RSSTJ 47/215.

R

Recurso criminal - Ministério Público - CPP, arts. 581, 584, 593 e 597 - Efeito 

suspensivo - LEP, art. 197 - Mandado de segurança. Súmula n. 604-STJ. RSSTJ 47/79.

S

Sociedades cooperativas - Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - 

Empreendimentos habitacionais. Súmula n. 602-STJ. RSSTJ 47/49.

Suicídio - CC/2002, arts. 797, parágrafo único, e 798 - Contrato de seguro de vida. 

Súmula n. 610-STJ. RSSTJ 47/185.

Súmula n. 601-STJ - CDC, arts. 81 e 82 - Defesa de direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos dos consumidores - Lei n. 7.347/1985, arts. 1º, 5º e 21 

- Ministério Público - Legitimidade ativa ad causam - Prestação de serviço público.  

RSSTJ 47/11.

Súmula n. 602-STJ - Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - 

Empreendimentos habitacionais - Sociedades cooperativas.  RSSTJ 47/49.

Súmula n. 603-STJ - Cancelada.  RSSTJ 47/61.

Súmula n. 603-STJ - Súmula n. 603-STJ - Cancelada.  RSSTJ 47/61.



ÍNDICE ANALÍTICO

304

Súmula n. 604-STJ - CPP, arts. 581, 584, 593 e 597 - Efeito suspensivo - LEP, art. 197 

- Mandado de segurança - Recurso criminal - Ministério Público.  RSSTJ 47/79.

Súmula n. 605-STJ - Ato infracional - Apuração - Idade de 21 anos - Maioridade 

penal - Superveniência - Medida socioeducativa.  RSSTJ 47/93.

Súmula n. 606-STJ - Lei n. 9.472/1997, art. 183 - Princípio da insignifi cância - 

Inaplicabilidade - Transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência.  

RSSTJ 47/105.

Súmula n. 607-STJ - Lei n. 11.343/2006, art. 40, I - Majorante - Confi guração - 

Tráfi co transnacional de drogas.  RSSTJ 47/115.

Súmula n. 608-STJ - Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade - Exceção - 

Contrato de plano de saúde.  RSSTJ 47/125.

Súmula n. 609-STJ - Cobertura securitária - Recusa - Doença preexistente.  RSSTJ 

47/173.

Súmula n. 610-STJ - CC/2002, arts. 797, parágrafo único, e 798 - Contrato de seguro 

de vida - Suicídio.  RSSTJ 47/185.

Súmula n. 611-STJ - Denúncia anônima - Lei n. 8.112/1990, arts. 143 e 144 - Lei n. 

9.784/1999, arts. 2º, 5º e 29 - Processo administrativo disciplinar.  RSSTJ 47/215.

Súmula n. 612-STJ - Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social 

(CEBAS) - CTN, arts. 9º, IV, c, e 14 - Natureza declaratória para fi ns tributários.  

RSSTJ 47/243.

Súmula n. 613-STJ - CF/1988, art. 225 - Direito Ambiental - Lei n. 6.938/1981, arts. 

2º, I, e 14, § 1º - Lei n. 12.651/2012, arts. 61-A a 65 - Teoria do Fato Consumado - 

Inaplicabilidade.  RSSTJ 47/253.

Súmula n. 614-STJ - CTN, arts. 32, 34, 123 e 166 - Ilegitimidade ativa ad causam - 

Locatário - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) - Taxas.  RSSTJ 47/265.

Súmula n. 615-STJ - Cadastros restritivos - Irregularidades na gestão anterior - Lei 

Complementar n. 101/2000, art. 25 - Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26 - Município - 

Inscrição.  RSSTJ 47/275.

Súmula n. 616-STJ - Atraso no pagamento do prêmio - Circular n. 67/1998-Susep, 

arts. 1º,2º e 3º - Comunicação prévia do segurado - Ausência - Decreto-Lei n. 73/1966, 

art. 12 - Indenização securitária.  RSSTJ 47/283.

T

Teoria do Fato Consumado - Inaplicabilidade - CF/1988, art. 225 - Direito Ambiental 

- Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, e 14, § 1º - Lei n. 12.651/2012, arts. 61-A a 65. Súmula 

n. 613-STJ. RSSTJ 47/253.



ÍNDICE ANALÍTICO

RSSTJ, a. 10, (47): 297-305, agosto 2018 305

Tráfi co transnacional de drogas - Lei n. 11.343/2006, art. 40, I - Majorante - 

Confi guração. Súmula n. 607-STJ. RSSTJ 47/115.

Transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência - Lei n. 9.472/1997, 

art. 183 - Princípio da insignifi cância - Inaplicabilidade. Súmula n. 606-STJ. RSSTJ 

47/105.





Índice Sistemático





SÚMULA N. 601

REsp 929.792-SP .................Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho ...... RSSTJ 47/11

SÚMULA N. 602

AgRg no

REsp 1.380.977-SP ..............Rel. Min. Luis Felipe Salomão ................... RSSTJ 47/49

SÚMULA N. 603 (Cancelada)

REsp 1.012.915-PR .............Rel. Min. Nancy Andrighi ......................... RSSTJ 47/61

REsp 1.021.578-SP ..............Rel. Min. Nancy Andrighi ......................... RSSTJ 47/71

SÚMULA N. 604

HC 226.043-MT .................Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura .... RSSTJ 47/79

SÚMULA N. 605

HC 352.662-RJ ....................Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca ....... RSSTJ 47/93

SÚMULA N. 606

AgRg no

REsp 1.566.462-SC .............Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura .. RSSTJ 47/105



ÍNDICE SISTEMÁTICO

310

SÚMULA N. 607

HC 188.857-SP ...................Rel. Min. Jorge Mussi .............................. RSSTJ 47/115

SÚMULA N. 608

REsp 1.285.483-PB .............Rel. Min. Luis Felipe Salomão ................. RSSTJ 47/125

SÚMULA N. 609

REsp 1.230.233-MG ...........Rel. Min. Nancy Andrighi ....................... RSSTJ 47/173

SÚMULA N. 610

REsp 1.334.005-GO ............Rel. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti ......... RSSTJ 47/185

SÚMULA N. 611

MS 15.517-DF.....................Rel. Min. Benedito Gonçalves ................. RSSTJ 47/215

SÚMULA N. 612

REsp 1.517.801-SC .............Rel. Min. Benedito Gonçalves ................. RSSTJ 47/243

SÚMULA N. 613

AgRg no

RMS 28.220-DF ..................Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho .... RSSTJ 47/253

SÚMULA N. 614

AgRg no

REsp 836.089-SP .................Rel. Min. Luiz Fux ................................... RSSTJ 47/265

SÚMULA N. 615

MS 8.117-DF.......................Rel. Min. Francisco Falcão ....................... RSSTJ 47/275

SÚMULA N. 616

REsp 316.552-SP .................Rel. Min. Aldir Passarinho Junior ............ RSSTJ 47/283



Siglas e Abreviaturas





SIGLAS E ABREVIATURAS

RSSTJ, a. 10, (47): 311-316, agosto 2018 313

AC  Apelação Cível                                      

Adm  Administrativo

Ag  Agravo de Instrumento

AgRg  Agravo Regimental

AI  Argüição de Inconstitucionalidade 

ANA  Agência Nacional de Águas

Anatel  Agência Nacional de Telecomunicações

Aneel  Agência Nacional de Energia Elétrica

APn  Ação Penal

AR  Ação Rescisória

CAt  Confl ito de Atribuições

CC  Código Civil

CC  Confl ito de Competência

CCm  Código Comercial

Cm  Comercial

CNE  Conselho Nacional de Educação

Com  Comunicação

CP  Código Penal

CPC  Código de Processo Civil

CDC  Código de Proteção e Defesa do Consumidor

CPP  Código de Processo Penal

CR  Carta Rogatória

CRI  Carta Rogatória Impugnada

Ct  Constitucional

CTB  Código de Trânsito Brasileiro

CTN  Código Tributário Nacional

Cv  Civil

D  Decreto

DL  Decreto-Lei



SIGLAS E ABREVIATURAS

314

DNAEE  Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica

E  Ementário da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

EAC  Embargos Infringentes em Apelação Cível

EAR  Embargos Infringentes em Ação Rescisória

EAg  Embargos de Divergência no Agravo

EC  Emenda Constitucional

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente

EDcl  Embargos de Declaração

EJSTJ  Ementário da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

El  Eleitoral

EREsp  Embargos de Divergência em Recurso Especial

ERMS  Embargos Infringentes no Recurso em Mandado de

                                           Segurança

ExImp  Exceção de Impedimento

ExSusp  Exceção de Suspeição

ExVerd  Exceção da Verdade

ExecAR  Execução em Ação Rescisória

ExecMC  Execução em Medida Cautelar

ExecMS  Execução em Mandado de Segurança

HC  Habeas Corpus

HD  Habeas Data

HSE  Homologação de Sentença Estrangeira

IDC  Incidente de Deslocamento de Competência

IExec  Incidente de Execução

IF  Intervenção Federal

IJ  Interpelação Judicial

Inq  Inquérito

IPVA  Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

IUJ  Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

LC  Lei Complementar



SIGLAS E ABREVIATURAS

RSSTJ, a. 10, (47): 311-316, agosto 2018 315

LCP  Lei das Contravenções Penais

Loman  Lei Orgânica da Magistratura

LONMP  Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

MC  Medida Cautelar

MC  Ministério das Comunicações

MI  Mandado de Injunção

MS  Mandado de Segurança

NC  Notícia-Crime

PA  Processo Administrativo

Pet  Petição

PExt  Pedido de Extensão

Pn  Penal

Prc  Precatório

PrCv  Processual Civil

PrPn  Processual Penal

Pv  Previdenciário

QO  Questão de Ordem 

R  Revista do Superior Tribunal de Justiça

Rcl  Reclamação

RD  Reconsideração de Despacho

RE  Recurso Extraordinário

REsp  Recurso Especial

RHC  Recurso em Habeas Corpus

RHD  Recurso em Habeas Data

RMI  Recurso em Mandado de Injunção

RMS  Recurso em Mandado de Segurança

RO  Recurso Ordinário

Rp  Representação

RSTJ  Revista do Superior Tribunal de Justiça

RvCr  Revisão Criminal



SIGLAS E ABREVIATURAS

316

S  Súmula

SAF  Secretaria de Administração Federal

Sd  Sindicância

SEC  Sentença Estrangeira Contestada

SF  Senado Federal

SL  Suspensão de Liminar

SLS  Suspensão de Liminar e de Sentença

SS  Suspensão de Segurança

STA  Suspensão de Tutela Antecipada

Tr  Trabalho

Trbt  Tributário



Repositórios Autorizados e Credenciados pelo 

Superior Tribunal de Justiça





REPOSITÓRIOS AUTORIZADOS E CREDENCIADOS PELO STJ

RSSTJ, a. 10, (47): 317-325, agosto 2018 319

REPOSITÓRIOS AUTORIZADOS E CREDENCIADOS PELO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

01. Lex - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - editada pela Lex Editora 

S.A. - Portaria n. 1 de 19.08.1985 - DJ 21.08.1985 - Registro revalidado - Edital de 

20.10.1989 - DJ 24.10.1989 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 11.12.2012 - DJe 

13.12.2012.

02. Revista de Direito Administrativo - editada pela Editora Renovar Ltda. - Portaria 

n. 2 de 19.08.1985 - DJ 21.08.1985 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 05.09.2007 

- DJ 19.09.2007.

03. Revista LTr - Legislação do Trabalho - editada pela LTr Editora Ltda. - Portaria n. 

5 de 26.08.1985 - DJ 28.08.1985 - Registro revalidado - Edital de 20.10.1989 - DJ 

24.10.1989 - Registro alterado - Portaria n. 5 de 22.11.2011 - DJe de 23.11.2011.

04. Jurisprudência Brasileira Cível e Comércio - editada pela Juruá Editora Ltda. - 

Portaria n. 6 de 09.09.1985 - DJ 12.09.1985 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 

09.02.2006 - DJ 15.02.2006.

05. Julgados dos Tribunais Superiores - editada pela Editora Jurid Vellenich Ltda. - 

Portaria n. 7 de 06.11.1987 - DJ 10.11.1987 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 

06.03.2001 - DJ 09.03.2001.

06. Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios - Portaria n. 1 de 29.11.1989 - DJ 1º.12.1989 - Registro alterado/retifi cado 

- Portaria n. 3 de 19.06.2002 - DJ de 25.06.2002.

07. Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Portaria n. 

1 de 08.02.1990 - DJ 12.02.1990 - Registro alterado - Portaria n. 3 de 19.03.2010 - DJe 

22.03.2010.

08. Revista Jurídica Mineira - Portaria n. 3 de 02.04.1990 - DJ 04.04.1990 - Registro 

cancelado - Portaria n. 4 de 13.05.1999 - DJ 04.06.1999.

09. Revista Jurídica - de responsabilidade da IOB Informações Objetivas Publicações 

Jurídicas Ltda. (anteriormente editada pela Notadez Informações Ltda.) - Portaria n. 4 

de 02.04.1990 - DJ 04.04.1990.

10. Julgados do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul - Portaria n. 5 de 02.05.1990 

- DJ 09.05.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 8 de 16.11.2000 - DJ 24.11.2000.

11. Revista de Processo - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria n. 

6 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990.



REPOSITÓRIOS AUTORIZADOS E CREDENCIADOS PELO STJ

320

12. Revista de Direito Civil - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria 

n. 7 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 06.06.2000 

- DJ 09.06.2000.

13. Revista dos Tribunais - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria n. 

8 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990.

14. Revista de Direito Público - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - 

Portaria n. 9 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 5 de 

11.06.2001 - DJ 19.06.2001.

15. Revista Ciência Jurídica - editada pela Editora Ciência Jurídica Ltda. - Portaria n. 10 

de 21.08.1990 - DJ 24.08.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 04.07.2003 - DJ 

14.07.2003.

16. Revista Jurisprudência Mineira - editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais - Portaria n. 12 de 10.09.1990 - DJ 12.09.1990 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2, de 12.04.2018 - DJe 13.04.2018.

17. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais - Portaria n. 

13 de 17.12.1990 - DJ 19.12.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 10 de 08.10.2007 

- DJ 18.10.2007.

18. Jurisprudência Catarinense - editada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - 

Portaria n. 1 de 22.05.1991 - DJ 27.05.1991.

19. Revista SÍNTESE Trabalhista e Previdenciária - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 de 16.09.1991 - DJ 20.09.1991 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

20. Lex - Jurisprudência dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo - editada pela Lex 

Editora S.A. - Portaria n. 1 de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro cancelado - 

Portaria n. 6 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

21. Jurisprudência do Tribunal de Justiça - editada pela Lex Editora S.A. - Portaria n. 2 

de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 16.11.2000 - DJ 

24.11.2000 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 29.10.2013 - DJe de 05.11.2013.

22. Lex - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - editada pela Lex Editora S.A. 

- Portaria n. 3 de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

11.12.2012 - DJe 13.12.2012.

23. Revista de Previdência Social - editada pela LTr Editora Ltda. - Portaria n. 4 de 

20.04.1992 - DJ 24.04.1992.
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24. Revista Forense - editada pela Editora Forense - Portaria n. 5 de 22.06.1992 - DJ 

06.07.1992 - Registro cancelado - Portaria n. 8 de 22.11.2011 - DJe de 23.11.2011.

25. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados - editada pela Editora Jurid 

Vellenich Ltda. - Portaria n. 6 de 06.11.1992 - DJ 10.11.1992 - Registro cancelado - 

Portaria n. 3 de 04.07.2003 - DJ 14.07.2003.

26. Série - Jurisprudência ADCOAS - editada pela Editora Esplanada Ltda. - Portaria 

n. 1 de 18.02.1993 - DJ 25.02.1993 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 23.08.2004 

- DJ 26.08.2004.

27. Revista Ata - Arquivos dos Tribunais de Alçada do Estado do Rio de Janeiro - 

Portaria n. 2 de 11.02.1994 - DJ 18.02.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

04.05.1999 - DJ 18.05.1999.

28. Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - editada pela Livraria do 

Advogado Ltda. - Portaria n. 3 de 02.03.1994 - DJ 07.03.1994.

29. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Portaria n. 4 

de 15.06.1994 - DJ 17.06.1994.

30. Genesis - Revista de Direito do Trabalho - editada pela Genesis Editora - Portaria 

n. 5 de 14.09.1994 - DJ 16.09.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 08.10.2007 

- DJ 18.10.2007.

31. Decisório Trabalhista - editada pela Editora Decisório Trabalhista Ltda. - Portaria 

n. 6 de 02.12.1994 - DJ 06.12.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 28.06.2013 

- DJe 1º.07.2013.

32. Revista de Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São 

Paulo - Portaria n. 1 de 18.12.1995 - DJ 20.12.1995 - Registro cancelado - Portaria n. 

5 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

33. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - editada pelo Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região - Portaria n. 1 de 11.04.1996 - DJ 22.04.1996 - Registro 

cancelado - Portaria n. 6 de 18.06.2010 - DJe 22.06.2010.

34. Lex - Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos - editada pela Lex Editora 

S.A. - Portaria n. 2 de 29.04.1996 - DJ 02.05.1996 - Registro cancelado - Portaria n. 11 

de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

35. Revista de Direito Renovar - editada pela Editora Renovar Ltda. - Portaria n. 3 de 

12.08.1996 - DJ 15.08.1996. - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 1º.06.2017 - DJe 

07.06.2017.

36. Revista Dialética de Direito Tributário - editada pela Editora Oliveira Rocha 

Comércio e Serviços Ltda. - Portaria n. 1 de 16.06.1997 - DJ 23.06.1997 - Registro 

cancelado - Portaria n. 1 de 20.04.2016 - DJe 03.05.2016.
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37. Revista do Ministério Público - Portaria n. 1 de 26.10.1998 - DJ 05.11.1998 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999.

38. Revista Jurídica Consulex - editada pela Editora Consulex Ltda. - Portaria n. 1 

de 04.02.1999 - DJ 23.02.1999 - Republicada em 25.02.1999 - Registro cancelado - 

Portaria n. 1 de 06.03.2001 - DJ 09.03.2001.

39. Genesis - Revista de Direito Processual Civil - editada pela Genesis Editora - 

Portaria n. 2 de 12.04.1999 - DJ 15.04.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

40. Jurisprudência Brasileira Criminal - editada pela Juruá Editora Ltda. - Portaria n. 6 

de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 09.02.2006 - DJ 

15.02.2006.

41. Jurisprudência Brasileira Trabalhista - editada pela Juruá Editora Ltda. - Portaria n. 7 

de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 09.02.2006 - DJ 

15.02.2006.

42. Revista de Estudos Tributários - editada pela marca SÍNTESE, de responsabilidade 

da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 8 de 14.06.1999 

- DJ 22.06.1999.

43. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - editada pela Editora Brasília 

Jurídica Ltda. - Portaria n. 10 de 29.06.1999 - DJ 05.07.1999 - Registro cancelado - 

Portaria n. 1 de 23.08.2004 - DJ 26.08.2004.

44. Revista Interesse Público - editada pela Editora Fórum Ltda. - Portaria n. 1 de 

14.03.2000 - DJ 21.03.2000.

45. Revista SÍNTESE Direito Civil e Processual Civil - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 14.03.2000 - DJ 21.03.2000 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

46. Revista SÍNTESE Direito de Família - editada pela IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 de 29.03.2000 - DJ 03.04.2000 - Registro 

retifi cado - Portaria n. 2 de 14.09.2009 - DJe 15.09.2009 - Registro retifi cado e 

ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

47. Revista ADCOAS Previdenciária - editada pela Editora Esplanada Ltda. - 

ADCOAS - Portaria n. 5 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - 

Portaria n. 8 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

48. Revista ADCOAS Trabalhista - editada pela Editora Esplanada Ltda. - ADCOAS 

- Portaria n. 6 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - Portaria n. 7 de 

08.10.2007 - DJ 18.10.2007.
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49. Revista de Jurisprudência ADCOAS - editada pela Editora Esplanada Ltda. 

- ADCOAS - Portaria n. 7 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - 

Portaria n. 9 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

50. Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 06.03.2001 - DJ 09.03.2001 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

51. Revista Tributária e de Finanças Públicas - editada pela Editora Revista dos 

Tribunais - Portaria n. 6 de 11.06.2001 - DJ 19.06.2001 - Registro cancelado - Portaria 

n. 1 de 21.03.2018 - DJe 22.03.2018.

52. Revista Nacional de Direito e Jurisprudência - editada pela Nacional de Direito 

Livraria Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 08.04.2002 - DJ 02.05.2002 - Republicada em 

19.04.2002 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 31.07.2009 - DJe 05.08.2009.

53. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - editada pelo Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - Portaria n. 2 de 23.04.2002 - DJ 02.05.2002 - Registro 

cancelado - Portaria n. 5 de 09.04.2010 - DJe 18.04.2010.

54. Revista Dialética de Direito Processual - editada pela Editora Oliveira Rocha 

Comércio e Serviços Ltda. - Portaria n. 1 de 30.06.2003 - DJ 07.07.2003 - Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 20.04.2016 - DJe 03.05.2016.

55. Revista Juris Plenum - editada pela Editora Plenum Ltda. - Portaria n. 1 de 

23.05.2005 - DJ 30.05.2005 - Registro alterado - Portaria n. 5 de 28.11.2013 - DJe 

29.11.2013.

56. Revista Bonijuris - versão impressa - co-editada pelo Instituto de Pesquisas 

Jurídicas Bonijuris, Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), Associação dos 

Magistrados Catarinense (AMC) e Associação dos Magistrados do Trabalho IX e XII 

(Amatra) - Portaria n. 2 de 18.10.2005 - DJ 27.10.2005.

57. Revista Juris Plenum Trabalhista e Previdenciária - editada pela Editora Plenum 

Ltda. - Portaria n. 3 de 16.12.2005 - DJ 08.02.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 

9 de 12.12.2011 - DJe 14.12.2011.

58. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 4 de 02.08.2006 - DJ 09.08.2006.

59. CD-ROM - Jur Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 5 de 

09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 11.12.2013 - DJe 

12.12.2013.

60. DVD - Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 6 de 09.08.2006 

- DJ 15.08.2006.
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61. Revista Previdenciária e Trabalhista Gazetajuris - editada pela Editora Portal 

Jurídico Ltda. - Portaria n. 7 de 09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

62. CD-ROM - Gazetajuris - editado pela Editora Portal Jurídico Ltda. - Portaria n. 

8 de 02.10.2006 - DJ 04.10.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 12.11.2008 - 

DJe 17.11.2008.

63. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 1 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

64. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 2 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

65. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 4 de 10.10.2008 - DJe 15.10.2008 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 27.11.2014 - DJe 03.12.2014.

66. Revista de Direito Tributário da Associação Paulista de Estudos Tributários - 

editada pela MP Editora Ltda. - Portaria n. 5 de 30.10.2008 - DJe 07.11.2008. Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 1º.09.2017 - DJe 04.09.2017.

67. Portal da Rede Mundial de Computadores “editoramagister.com” - editado pela 

Editora Magister Ltda. - Portaria n. 7 de 15.12.2008 - DJe 17.12.2008.

68. “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” 

(versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: 

https://www.tjrs.jus.br/site/publicacoes/revista_da_jurisprudencia/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Grande do Sul - Portaria n. 1 de 19.02.2010 - 

DJe 24.02.2010 - Registro retifi cado e ratifi cado - Portaria n. 4 de 19.03.2010 - DJe 

22.03.2010.

69. Portal da Rede Mundial de Computadores - “jurisprudência-online” - editada pela 

Associação dos Advogados de São Paulo - Portaria n. 2 de 19.02.2010 - DJe 24.02.2010.

70. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (versão eletrônica) - Portal da 

Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://www.trf5.jus.br/revista_

jurisprudencia/ - editado pelo Tribunal Federal Regional da 5ª Região - Portaria n. 5 de 

09.04.2010 - DJe 13.04.2010.

71. DVD ROM Datadez - de responsabilidade da IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. (anteriormente editado pela Notadez Informações Ltda.) - 

Portaria n. 7 de 10.09.2010 - DJe 14.09.2010 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 

22.11.2011 - DJe 23.11.2011.
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72. Portal da Rede Mundial de Computadores - “Plenum On-line” - endereço “www.

plenum.com.br” - editado pela Plenum Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 31.01.2011 - DJe 

02.02.2011.

73. DVD-ROM - Juris Síntese DVD - editado pela marca “Síntese”, de propriedade da 

IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 31.01.2011 - 

DJe 02.02.2011.

74. Portal da Rede Mundial de Computadores - “JURIS SÍNTESE ONLINE” - 

endereço eletrônico: https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de 

propriedade da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 

de 29.04.2011 - DJe 03.05.2011.

75. Portal da Rede Mundial de Computadores - “SINTESENET” - endereço eletrônico: 

https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de propriedade da IOB 

Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 29.04.2011 - DJe 

03.05.2011.

76. DVD-ROM Juris Plenum Ouro - de responsabilidade da Editora Plenum Ltda. - 

Portaria n. 7 de 22.11.2011 - DJe 23.11.2011.

77. CD-ROM “JURID - Biblioteca Jurídica Digital”, versão “Jurid Premium” - de 

propriedade da JURID Publicações Eletrônicas Ltda. - Portaria n. 1 de 07.05.2012 - DJe 

09.05.2012 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 19.11.2014 - DJe 19.11.2014.

78. Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://coad.

com.br/juridico - produto “COAD/ADV/CT - Advocacia Dinâmica e Consultoria 

Trabalhista”, de propriedade da Atualização Profi ssional COAD Ltda. - Portaria n. 1 de 

28.02.2013 - DJe 04.03.2013 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 03.10.2013 - DJe 

de 07.10.2013.

79. Revista “Jurisprudência Catarinense” (versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial 

de Computadores - endereço eletrônico: https://busca.tjsc.jus.br/revistajc/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Portaria n. 1 de 06.04.2015 - DJe 08.04.2015.

80. Página em Portal da Rede Mundial de Computadores - de propriedade do Instituto  

Brasileiro de Direito de Família - endereço eletrônico: https://www.ibdfam.org.br. 

Portaria n. 3 de 27.09.2016 - DJe 04.10.2016.

81. Revista Bahia Forense - Editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - 

Portaria n. 3 de 13.09.2017 - DJe 14.09.2017.

82. Página em Portal da Rede Mundial de Computadores - Revista Jurisprudência 

Mineira - editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (versão eletrônica) 

- endereço eletrônico: https://revistajurisprudencia.tjmg.jus.br - Portaria n. 2 de 

12.04.2018 - DJe 13.04.2018.
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